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A jelen tanulmány tárgya a svédországi bevándorlás biztonságpolitikai vetülete, le-
szűkítve a tanulmányi alanyok körét a szélsőséges iszlamizmus követőire, akiket 
már 2010 óta a Svédország biztonságát fenyegető legnagyobb veszélyként tart 
számon a nemzetbiztonsági szakszolgálat. Az ismertetendő (biztonságpolitikai) 
összefüggésben a bevándorlás fogalma főként a menedékkérőket fedi, s nem az 
Európai Unión belüli szabad mozgással élő szakemberek migrációját, sem pedig 
a harmadik világból érkező magasan képzett szakemberek toborzását (transzna-
cionális elitmigráció). Vizsgálódásom nem terjed ki a szervezett bűnözésre, sem a 
szélsőjobboldali vagy anarchista mozgalmakra, mert e csoportok – az elmúlt évek 
tapasztalatai szerint – elsősorban egymás számára jelentenek veszélyt, nem pedig 
a társadalmi működést biztosító és fenntartó állami intézményrendszerre. Célom az 
elmúlt évtizedek svédországi bevándorlásának a rövid szemléltetése, az integrációs 
intézkedések összegzése, illetve a bevándorlás biztonságpolitikai következményei-
nek a felvázolása. A tanulmány összegzésként a bevándorlás jelentős korlátozását, 
a bevándorlók szigorúbb szűrését, valamint az integráció nemzedékeken átívelő 
fenntartható intézményi rendszerének a kialakítását javasolja.

Bevezetés

A bevándorlási politikának mindenkor szükségszerű egyensúlyra kell töreked-
nie a befogadott és a befogadó népcsoportok között. Ez egyrészt abban 
mutatkozik meg, hogy a politikai vezetés képes az országhatárokhoz érkező 

menedékkérőkre vonatkozó nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek 
teljesítésére, másrészt pedig megfelel a nemzetbiztonsági szempontból eredő al-
kotmányos elvárásoknak. Ez utóbbi feltételezi azoknak a határokhoz érkező, de 
biztonsági szempontból nemkívánatos elemeknek a hatékony kiszűrését, akik egy-
részt a befogadó államra, másrészt az Európai Unióra veszélyt jelentenek a múltjuk, 
jelenük vagy az ideológiai (világi vagy vallási) irányultságuk miatt. Európában szá-
mos politikus és biztonságpolitikai szakértő vallja, hogy egy állam nemzetbiztonsági 
igényei összeegyeztethetőek a menekültek jogainak az érvényesülésével, bár eddig 
kevés államnak sikerült ezt az egyensúlyt célszerűen létrehoznia vagy megőriznie, 
és a bevándorlási kérdéssel foglalkozó pártpolitikai elképzelésekre, szándéknyilat-
kozatokra mind a mai napig az erősen sarkított és ideológiafüggő értékszemléletek 
a jellemzőek.

A bevándorlási folyamatok, azok mozgatórugói és a befogadó társadalomra 
gyakorolt hatásai összetettek, ezért több szakterület tapasztalatainak és következte-
téseinek az ismeretére van szükség a megoldáshoz vezető, elmélyült elemzésekhez. 
E szakterületek közül az egyik legfontosabb a biztonságpolitika, illetve összessé-
gében a biztonságtudományok, amelyek önmagukban mégsem elegendőek, sőt 
megtévesztő hatással is lehet, ha csupán biztonsági szemszögből vesszük górcső 
alá a bevándorlás jelenségét és időben-térben való alakulását.
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A bevándorlás több kategóriára osztható: politikai menedékkérés, munkaerő-
migráció, gazdasági okokból eredő, továbbá a rokoni kapcsolatok kiteljesítésére 
vonatkozó bevándorlás (családegyesítés), illegális bevándorlás. Ezek mindegyike 
járhat (nemzet)biztonsági kockázatokkal, amelyek között az eddig tapasztaltak 
és feltérképezettek alapján ott lehet például a kábítószer-kereskedelem, az em-
bercsempészet, a szervezett bűnözés, a radikalizálódásra való készség vagy a 
nemzetközi terrorizmus.

Ugyanakkor a befogadó társadalomra gyakorolt hatások távlati következményei 
is legalább ugyanannyi figyelmet igényelnek, mint a nemzetbiztonsági kérdések, 
hiszen a többségi társadalom számára a migráció mindenkor egy bizonyos (de-
mográfiai, jóléti vagy térvesztési) kockázatot fog jelenteni. Egyes szakértők szerint 
ezért a bevándorlásról szóló biztonsági diskurzusban inkább a humánbiztonságot 
kellene előtérbe helyezni (szemben a nemzetbiztonsággal), amely a társadalmat al-
kotó embereket állítja a veszélyelhárítás fókuszába.1

A globalizáció erősödésével a bevándorlási folyamatok is jelentősen megvál-
toztak. Fegyveres konfliktusok, éhínség, természeti katasztrófák és még számos, 
a létbiztonságot fenyegető tényező miatt kel útra évente több százezer ember a 
békésebb és fejlettebb régiók irányába. A menekültáradat a nem csekély lélek-
száma és intenzitása miatt komoly kihívások elé állítja a befogadó országokat, így 
Svédországot is, amely – Németország mellett – az Európai Unió tagállamai közül 
a (számbelileg) legtöbb menekültet fogadja be. A svéd Bevándorlási Hivatal 2014-
es statisztikája szerint az elmúlt évben Svédország lakosságának a 16 százaléka 
(1,6 millió ember) külföldön született.2 Egy olyan országban, ahol többféle kisebb-
ség él egymás mellett, illetve ahol a lakosság közel egyötöde külföldi származású, 
értelemszerűen szükség van távlati, a politikai vezetéstől független integrációs in-
tézkedésekre és hatékony kisebbségpolitikára.

Az eddig említetteken kívül azonban számos egyéb szakpolitikai területet is érint 
a bevándorlás, amelynek – és a vele együtt járó integrációnak – a kérdése, illetve 
a svéd társadalomra vonatkozó hosszú távú következményeik mind a mai napig 
kényes témáknak számítanak a közvitában. Az elmúlt évtized politikusai és közéleti 
szereplői előszeretettel söpörték a téma érdemleges megvitatását a sokadrangú 
feladatok és ékes jelszavak szőnyege alá, amivel jelentősen hátráltatták egy tar-
tós ideológiai és intézményi háttér kialakítását. Ennek következtében máig nyitott 
kérdés a svéd közvélemény számára, hogy valójában hány bevándorlót képes befo-
gadni a társadalmuk, és milyen módszerekkel tudja az állam hatékonyan elhárítani 
a befogadásukból adódó esetleges nemzetbiztonsági konfliktusokat és etnikai súr-
lódásokat.

Az elmúlt esztendőkben a svéd nagyvárosok külső kerületeiben történt gyújto-
gatások és anyagi rongálások felszínre hozták a többrétű, komoly etnikai és szociális 
alapú problémákat. A svéd közvélemény megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a 
származási országukban fenyegetett, náluk mégis elégedetlen, beilleszkedni nem 

1 Például: Renner, 1997.
2 A svéd Bevándorlási Hivatal 2014. évre szóló statisztikája: Migrationsverket, 2015.
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tudó, külvárosi fiatalok csoportokba szerveződve, a szélsőséges iszlamizmusban 
keresték és találták meg önmagukat, a békés meg- és továbbélést biztosító Svéd-
ország demokratikus, a népcsoportok egymás iránt türelmet tanúsító hagyományai 
és gyakorlata ellenére. Az a tény, hogy Svédországból több százan csatlakoztak a 
magát Iszlám Államnak nevező, szélsőséges iszlamista szervezethez, szintén arra 
világít rá, hogy az eddig szinte egyáltalán nem korlátozott bevándorlás és az azt 
követő célszerű(bb) integrációt szorgalmazó intézkedések hiánya súlyos biztonság-
politikai következményekkel jár, amelyek hatásai hosszú távon befolyásolják a svéd 
társadalmat.

A svédországi Bevándorlás AlAkulásA

A még a múlt század derekán is egynyelvű és etnikailag rendkívül homogénnek 
mondható svéd társadalom az ezredforduló végére már erőteljesen multikul-
turálissá vált. Annak ellenére, hogy a Svédországba irányuló bevándorlás az 

említett időszakban a korábbitól egészen eltérő jellegűvé vált, illetve hogy az elmúlt 
néhány év alatt a menekültek száma exponenciálisan növekedett, a svéd politikai 
doktrína nem tántorodott el a mindenkori menekültekért való bőkezű felelősség-
vállalástól. Már szó volt arról, hogy napjainkban is (a németek után) Svédország 
fogadja be a legtöbb menekültet az Európai Unió tagállamai közül, illetve ad a leg-
több menedékkérőnek letelepedési engedélyt.

A második világháborút követő évtizedekben javarészt a munkaerő-szükséglet 
határozta meg a bevándorlás jellegét. Akkoriban a svéd ipar számos európai or-
szágból (így Magyarországról is) toborzott munkaerőt. Ez a hatvanas évek közepéig 
tartott. A vendégmunkások zöme Jugoszláviából, Görögországból és Törökország-
ból érkezett. Az akkori törvények szerint minden külföldinek már Svédországba 
érkezése előtt munkavállalási engedélyért kellett folyamodnia. Egy idő után meg-
szűnt a munkavállalási célú bevándorlás (kivéve a skandináv országokból), miközben 
az országba érkező menekültek száma egyre emelkedett.3 Az első nagyobb méretű 
menekültáradat a nyolcvanas években indult meg. Chiléből, Irakból és Iránból ér-
keztek az ottani fegyveres konfliktusok és politikai, vallási vagy etnikai üldöztetések 
elől menekülők. A balkáni háború következményeként a kilencvenes évek elején re-
kordot döntött a Svédországban menedéket keresők száma, majd a szomáliaiak 
és az irakiak száma lett a legmagasabb a befogadást igénylők közül. Napjainkban 
Szíriából jönnek a legtöbben, őket a Szomáliából és Afganisztánból érkezők köve-
tik (l. az alábbi táblázatokat). A szíriai fegyveres konfliktus okozta menekültáradat 
kezelésére a svéd bevándorlási hivatal – nemzetközileg eddig példátlan módon – 
2013 szeptembere óta minden onnan érkező menekültnek végleges letelepedési 
engedélyt ad.

3 Éger, 1992. 2. o.
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Ebben az összefüggésben (is) érdekes összehasonlítási alapként szolgálhat a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Magyarországra vonatkozó statisz-
tikája, amely szerint Magyarországon 2015 első öt hónapjában több mint 48 ezer 
menedékkérelmet regisztrálak (míg tavaly összesen 42 ezret).4 Ezeknek a nagy há-
nyada illegális migránsként érkezett hozzánk.

1. táblázat
A Magyarországon és Svédországban menedéket kérők száma 2014-ben5

A fenti statisztikát érdemes összehasonlítani a következő táblázattal, amely az 
EU-tagállamokba összesen beérkezett menedékkérelmet szemlélteti a 2014-es 
évre vonatkozóan. Tavaly összesen 626.000 fő nyújtott be menedékjogi kérelmet, 
ami a 2013-as évihez képest 30 százalékos növekedést jelent.6 Ez a szám a ki-
lencvenes évek eleje óta nem volt ilyen magas (1992-ben tetőzött, amikor az akkor 
még tizenöt EU-tagállamban összesen 672.000 kérelmet regisztráltak). Az alábbi 
táblázatból jól látszik, hogy Magyarország és Svédország is azon öt tagállam közé 
tartozik, ahova a legtöbb menedékkérő érkezik.

4 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal statisztikája: Infoszolg/Képviselői Információs Szol-
gálat, 2015.

5 Forrás: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal; Migrationsverket, 2015.
6 Eurostat, 2015.
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2. táblázat
Az Európai Unióban 2014-ben menedéket kérők száma

a származási ország szerint7

Bevándorlási és integrációs politikA

A svéd bevándorlási politikának a már a hetvenes évek közepén – Olof Palme 
miniszterelnöksége alatt – lefektetett irányelvei világosan kimondják, hogy 
„a bevándorlóknak lehetőséget kell biztosítani kulturális örökségük ápolásá-

hoz társadalmunk olyan alapelveinek keretein belül, mint az emberi együttélés és 

7 Forrás: Eurostat, 2014.
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a kölcsönös türelem, a szolidaritás és az együttműködés a különböző származá-
sú emberek között”.8 A célkitűzés „egy olyan társadalom, amelyben jók az etnikai 
kapcsolatok, és ahol a társadalom hangsúlyozza, hogy elutasítja az etnikai türel-
metlenséget”. Tehát minden bevándorlót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a 
többségi társadalmat, ennek viszont előfeltétele, hogy elfogadják a svédek alapvető 
értékrendjét és normáit. A hivatalos politika és a közvélemény a minél gyorsabb 
beilleszkedést igyekezett szorgalmazni, arra az egyensúlyra is törekedve, hogy min-
den bevándorló mind szociális, mind gazdasági szempontból integrált tagja legyen 
a svéd társadalomnak, ugyanakkor ápolhassa a saját kulturális örökségét is. Ez 
utóbbit az állam több intézkedéssel is igyekezett elősegíteni: kiépült a bevándorló 
szervezetek anyagi támogatásának a rendszere, a nem svéd anyanyelvűek számára 
létrejött az ún. anyanyelvi program, amely az anyanyelv használatát hivatott bizto-
sítani az iskolai oktatásban, és a választási törvények megreformálásával idegen 
állampolgároknak is biztosították a regionális és helyhatósági választásokon való 
részvételi jogot.

A hetvenes évek integrációs politikáját utólag keményen bírálta a közvélemény, 
egyrészt a bevándorlók irányába történő – vélt – részrehajlása miatt, másrészt an-
nak azon téves alapfeltételezései szerint, hogy mind a többségi társadalom, mind a 
bevándorlók kultúrája statikus, és nincs szükség az egymáshoz való alkalmazko-
dást és a kölcsönös toleranciát szorgalmazó intézkedésekre.

1969-ben az üggyel foglalkozó központi hatóságként létrehozták a svéd Be-
vándorlási Hivatalt. A vízum-, munka- és tartózkodási engedélyek, illetve az 
állampolgársági kérelmek kezelése mellett még számos feladatot látott el a hiva-
tal, többek között a bevándorlási politika végrehajtásának a teljes koordinálását, a 
menekültek fogadását, a menekültközpontok felügyeletét, valamint a bevándorlók 
szervezeteivel való rendszeres egyeztetést és anyagi támogatásuk intézését.

Az integrációs politikát 1998-ban önálló politikai szakterületnek nyilvánították 
Svédországban, s ennek köszönhetően jött létre az Integrációs Hivatal. Az új kor-
mányzati szerv feladata az egyenlő esélyek és lehetőségek elérésének a segítése 
volt, függetlenül az etnikai vagy kulturális háttértől. 2007-ig működött a hivatal, 
utána a feladatkörét több közigazgatási szerv között osztották szét. Az egyik leg-
fontosabb feladatkör, az integrációs ügyekkel kapcsolatosan a helyhatóságoknak 
nyújtandó támogatás-tanácsadást azonban, sajnos, nem ruházták át más központi 
szervre. Mindemellett – a bevándorlók igényei iránt előzékeny szakpolitikához híven – 
létrejött a nemzetközi figyelmet is magára vonó ombudsmani pozíció, amelynek 
célja a különböző hátrányos társadalmi megkülönböztetéseknek (így az etnikai ala-
púakénak is) a megakadályozása volt.

A svéd közvélemény egésze évtizedeken át nyitottan viszonyult a bevándor-
láshoz. A kilencvenes évek elején azonban számos nyugtalanító tény utalt annak 
negatív társadalmi következményeire. Ez elsősorban abban mutatkozott meg, hogy 
a menedékkérők később sok szempontból homogén csoportot alkottak: általában 

8 A kormány bevándorláspolitikával kapcsolatos irányelveit (Regeringens proposition om 
riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken) lásd: Éger, 1992. 2. o.
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(fegyveres) konfliktusokkal terhelt, alulfejlett régiókból keltek útra, a háborúban átélt 
traumák mellé alacsony iskolázottság, esetleg analfabetizmus társult, ami megne-
hezítette a társadalmi beilleszkedésüket. Ezzel párhuzamosan megfigyelhetővé vált 
az önkéntes szegregálódás, illetve az a hajlam, hogy az egyes etnikai és/vagy vallási 
csoportok a sajátjukkal megegyező identitásúak szomszédságában telepedtek le, 
ennek megfelelően alakítottak ki saját élettereket a többségi társadalom szövetében. 
Szintén már a kilencvenes évek derekán szembetűnően magas munkanélküliségi 
arány volt tapasztalható a bevándorlók körében és az átlagnál rosszabb lakáskörül-
mények jellemezték őket.

A migráció BiztonságpolitikAi AspektusAi

A globalizáció negatív hatását erősen érzékeltető, országhatárokon átívelő 
migráció új kihívásokat jelentett és jelent – egyre fokozottabban – a befoga-
dó államok számára. A jelentősen megsokasodott menedékkérők az elmúlt 

évek tapasztalatai alapján ugyanis nem csupán munkaerőtöbbletet jelentenek, ha-
nem közbiztonsági, sőt egyre gyakrabban nemzetbiztonsági kockázatot is.9 Ezért a 
bevándorlás jelenségét elemző hagyományos diszciplínák mellett mind fontosabb 
szerepet kap a biztonságpolitikai elemzés, amelynek célja egyrészt a migráció ten-
denciáinak a feltérképezése, másrészt azok potenciálisan veszélyes hatásainak az 
elemzése. A biztonságpolitikai elemzésnek hangsúlyos része kell hogy legyen a be-
fogadó társadalom – jelesen az európai értékrend – védelmére ajánlott stratégiák 
kidolgozása, továbbá az egymással konfliktusban élő bevándorló népcsoportok 
kölcsönös türelmét és toleranciáját erősítő ajánlások elkészítése. Európa-szerte 
– így Svédországban is – sokféle vallású bevándorló kapott menedékjogot: síita és 
szunnita muzulmánok, ortodox keresztények. Így ők a letelepedésük során más et-
nikai és vallási közösségekkel is érintkeznek. Körükben számos esetben szültek az 
erőszakot sem mellőző konfliktusokat a szülőhazájukban zajló etnikai vagy vallási 
alapú ellentétek. Ezt illusztrálják például a harmadik legnagyobb svéd város, Malmö 
javarészt muzulmán többségű negyedeiben előforduló zsidóellenes megnyilvánu-
lások, amelyek szorosan összefüggenek Izrael Közel-Keleten folytatott politikájával. 
Egy hasonló indíttatású konfliktushelyzet alakult ki nemrégiben, amikor a júniusi tö-
rökországi parlamenti választások nyomán – melyen a kurdbarát HDP párt bejutott 
a parlamentbe – török és kurd bevándorlók csaptak össze Stockholm belvárosban.

A migráció kézzelfogható biztonsági következményei ellenére sem szabad el-
tekinteni attól a ténytől, hogy a kivándorlók elsősorban a származási területükkel 
határos országokban keresnek menedéket. A menekültek tízezrei tehát főleg azok-
nak az államoknak jelentenek komoly terhet és fenyegetést – ez a tény viszont 
természetesen nem csökkenti az európai országokba történő bevándorlás bizton-
sági vetületeinek a komolyságát és a velük foglalkozó elemzések létjogosultságát. 
9 Póczik, 2013. 106. o.
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Ezt a megállapítást hivatott példázni a következő ábra, amely a szíriai menekültek 
arányát tünteti fel a Szíriával határos országokban. Ebből jól látható, hogy az Euró-
pába menekülő szíriaiak az országot elhagyóknak „csak” tizenöt százalékát jelentik.

1. ábra
A Szíriából menekülők száma a határos országokban

(Törökország: 1.772.535, Libanon: 1.174.690, Jordánia: 629.128 fő)10

Szintén fontos kihangsúlyozni, hogy nem önmagában a bevándorlás okozza az 
esetenként vele járó nemzetbiztonsági kockázatot. Egy etnikai csoport a magával 
hordozott hátterével, szokásaival és tulajdonságaival együtt válhat – a többségi 
társadalom adott állapotától is függően – kiegyensúlyozottá, építő jellegűvé és 
integrálttá, vagy ellentétes esetben a társadalmi egyensúly, a demográfia, a szocioló-
gia vagy a biztonság szempontjából problémássá. Minél nagyobbak a különbségek 
(etnikai, vallási, kulturális vagy szociális értelemben) a többségi és kisebbségi kö-
zösségek között, illetve a két fél egymáshoz fűződő érdekeiben és elvárásaiban, 
annál nagyobb a konfliktus veszélye. A potenciális konfliktusforrást az is táplálja, ha 
a kisebbség magát a többségi társadalommal szemben ellenérdekeltnek definiálja 
(vallásos–szekuláris életfelfogás, kollektív–individualista magatartásforma, konzer-
vatív–liberális világszemlélet, családközpontú–társadalomközpontú életvitel), és a 
többségi társadalomtól való önkéntes elkülönülést (szegregálódást) választja. Eu-
rópa számos állama küzd hasonló típusú társadalmi jelenségekkel. A demográfiai 
hanyatlás, a pénzügyi válság, a jóléti rendszerek gyengülése és a főleg a fiatalok kö-
rében mutatkozó munkanélküliség sok helyen megingatta a lakosságnak az állam 
képességeibe vetett hitét, miszerint a liberális demokráciák képesek (többek között) 
minden polgár igényeinek megfelelő döntéseket hozni és végrehajtani. Mindemel-
lett ugyanezek az országok migránsok és menekültek ezreit fogadják be, akik vagy 
megélhetési okokból, vagy fegyveres háborúból, bukott államokból, illetve üldözte-
tés elől menekülve érkeznek Európa multikulturalizmusból kiábrándult országaiba.
10 Forrás: Az ENSZ menekültügyi főbiztosának 2015. júniusára vonatkozó adatai: UNHCR, 2015.
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A bevándorlás kérdésével foglalkozó közvitában általában két pólus jelenik meg: 
az egyik a bevándorlásnak kizárólag a szükségszerűségét és pozitív hozadékait 
hangoztatja, a másik a negatív hozadékokat és a biztonsági kockázatokat helyezi 
előtérbe. Az ellentétes szemléletek rendszerint nyomon követhetőek a bevándorlás 
jelenéről és jövőjéről, valamint a társadalmi beilleszkedésről szóló politikai straté-
giákban, amelyek kérészéletük és ideológiai függőségük miatt hátráltathatják egy 
tartós társadalmi beilleszkedést elősegítő intézményrendszer kialakulását. Svédor-
szágban a bevándorlás kérdésével kapcsolatos, sarkított pártpolitikai vélemények és 
a bőkezű jóléti rendszer párosítása jelentősen hozzájárult a bevándorlók társadalmi 
beilleszkedésének a megnehezítéséhez. Egy svéd szociálantropológus doktori disz-
szertációja szerint – amely ideiglenesen egy árnyaltabb közvita tárgyává emelte a 
bevándorlás kérdését – a politikai (szociáldemokrata) vezetés által értelmezett és 
végrehajtott multikulturális ideológia is nagymértékben hozzájárult a kölcsönös el-
fogadásra és alkalmazkodásra alapuló multikulturális társadalom kialakulásának a 
megakadályozásához.11 A disszertáció kiemelt fontosságú állítása, hogy a politikai-
lag jelentősen leszűkített multikulturalista ideológia akadályozta meg a sokszínű és 
sokféle kultúrájú társadalom valódi kialakulását és megértését. A szakértő szerint 
az a tény, hogy a politikai vezetés és számos fontos közéleti szereplő az iszlámot 
következetesen „svéd” jelenségnek jellemezte, negatívan befolyásolta az iszlám-
ról folytatott többrétű közvitát. Ez a későbbiekben az iszlám ellen irányuló kritikus 
szempontok szinte teljes elfojtását eredményezte, hiszen azt, aki nyilvánosan ilyet 
fogalmazott volna meg, mindig a szimbolikus („rasszista”, „iszlamofób”, „idegengyű-
lölő” megbélyegzés) – vagy anyagi (diszkriminációs per) – szankciók fenyegették.

társAdAlmi dezintegráció
A másod- és hArmAdgenerációs Bevándorlók köréBen

Az elmúlt években több európai országban is érezhetőek voltak az etnikai-
gazdasági alapú társadalmi dezintegráció következményei. A franciaországi 
felgyújtott személygépkocsik, a londoni bevert kirakatok és a svéd külvá-

rosokban történt rongálások és gyújtogatások mind a régóta erősödő társadalmi 
feszültségekre világítottak rá. A jelenséget nem lehet egy-egy kiváltó okra vagy 
összetevőre redukálni, elkülöníteni, ugyanis éppen egymással való kölcsönhatásuk-
ban generálják a krízishelyzeteket.

A célország társadalmába való beilleszkedést több tényező is befolyásolja. Ilyen 
például a bevándorló csoportoknak a származási országukban szerzett társadalmi 
státusza (elfogadott, üldözött vagy kitaszított jellegük), a világnézeti szemléletük, az 
iskolázottsági szintjük, a vallási hovatartozásuk, érték- és szokásrendszerük, illetve 
az erőszakhoz (és annak hierarchiaképző szerepéhez) való viszonyulásuk.12 
11 Carlbom, 2003. 211. o.
12 Póczik, 2013. 114. o.



TANULMÁNYOK

12 Sántha Hanga

Számos kutatás foglalkozik a háborús övezetből menekültek traumáival, illetve 
azoknak a transzgenerációs átöröklődésével, vagyis azzal, hogy a második gene-
rációban is jelentős sérülékenységet okozhatnak a szülők által átélt traumatikus 
események.

Egy amerikai egyetemen (University of Missouri) készített tanulmány sze-
rint a vizsgálatnak alávetett 800 bosnyák gyermek közül, akik a délszláv háború 
alatt átélték Szarajevó bő két éven át tartó megszállását, 40 százalék szenvedett 
poszttraumatikus stresszben, melynek tünetei azonnal vagy hosszú évekkel később 
jelentkeztek.13 A tünetek félelemben, depresszióban, szorongásban és agresszióban 
nyilvánultak meg. A kutatás szoros összefüggést állapított meg a háborúban töltött 
gyermekévek és a későbbi erőszakra való hajlamosság között. Bosznia még ma, 
húsz évvel a háború után is súlyos fiatalkori bűnözéssel küzd.

A tanulmány hasonló eredményekre világított rá az afganisztáni és az iraki hábo-
rús övezetekben felnövő gyermekekkel és fiatalokkal kapcsolatosan is. A tanulmány 
szerint Afganisztánban közel egymillió fiatal szenved heroin-, ópium- vagy egyéb 
kábítószer-függőségben, ami összefüggésbe hozható az ottani fegyveres konf-
liktusból fakadó létbizonytalansággal és mindennapos életveszéllyel. A befogadó 
országoknak tehát a háborús övezetekből érkező menekültek mentális egészsé-
gére és folytatólagos gondozására is kellő figyelmet kell fordítaniuk, hiszen az átélt 
traumák megfelelő segítség nélkül hosszú időn keresztül okozhatnak súlyos szö-
vődményeket – elsősorban az adott egyénnek, de tovább gyűrűzve az őt körülvevő 
közösségnek és (távlatilag) az egész társadalomnak is.

Ez napjainkban is kiemelten aktuális, többek között a szíriai és az afganisztáni 
menekültekkel kapcsolatosan. A svéd bevándorlási hivatal júniusi statisztikája sze-
rint az idén rekordot döntött a kísérő nélkül érkező kiskorúak száma, és az egész 
évre vonatkozó prognózis szerint összesen 12 ezer tizennyolc év alatti várható. Ők 
elsősorban Afganisztánból, Szomáliából és Eritreából érkeznek.14

Összegzésként megállapítható, hogy a társadalmi dezintegrációnak sokrétű 
és összetett okai vannak. Az Európában élő muzulmán közösségekre jellemző, 
hogy az első generáció sem tudott teljes mértékben beilleszkedni, de az integráció 
szinte teljes hiánya és az abból eredő társadalmi súrlódások az utánuk követke-
ző nemzedéknél váltak kézzelfoghatóvá. Napjainkban számos kutató foglalkozik a 
másod- és harmadgenerációs fiatalok körében egyre nyilvánvalóbb érték- és iden-
titásválsággal, illetve – azok következményeként – a vallási alapú radikalizmushoz  
fordulással. Az integráció hiánya mellett a szülőföldhöz (vagy a szülők származási 
országához, illetve annak kultúrájához vagy vallásához) fűződő kötelékek lazulása 
miatt kialakuló űr jelentősen elősegítheti a szélsőséges ideológiák térhódítását az 
identitáshiányban szenvedő fiatalok körében. Ezt a folyamatot tovább erősítheti a 
fiatalok demokratikus elkötelezettségét szorgalmazó szocializációs tényezők hi-
ánya – pedig azokat az illető ország oktatási rendszere, a közösség és a család 
biztosíthatná a leghatásosabban.
13 Allwood, Bell-Dolan. 2002.
14 Migrationsverket, 2015.
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Az említettek velejárója lehet a vélt vagy valós kilátástalanság, a munkaerkölcs 
elsekélyesedése és az etnikai vagy életmódbeli párhuzamos enklávék kialakulá-
sa, amelyek mind fokozó hatással bírnak a kirekesztettség érzésére és a többségi 
közösségtől való elszakadásra, majd az elszigetelődés legitimizálására. Az ilyen 
környezetben élő fiatalokat gyakran magukkal ragadják a radikális szemléletű és/
vagy erőszakot hirdető ideológiák vezéralakjai, akik a politika és a társadalom ösz-
szetett kérdéseire, átmeneti konfliktushelyzeteire rendszerint leegyszerűsített és 
sarkított megoldásokat kínálnak. Itt példaként egy Svédországban élő szomáliai 
fiatalnak az egyik svéd napilap számára adott nyilatkozatát érdemes idézni: „Svéd-
országban kirekesztett bevándorlók vagyunk, odahaza pedig már nem tekintenek 
minket hithű muzulmánnak. Az al-Shabaab15 viszont segített a valódi identitásunk 
megtalálásában.”

Következtetésképpen érdemes kiemelni, hogy a nem csupán Svédországban, 
hanem számos európai országban is kialakult politikai és demográfiai helyzetkép 
azt sugallja, hogy a bevándorlók második nemzedékének az integrálásához is épp-
oly hangsúlyos (ha nem hangsúlyosabb) intézményi rendszer szükségeltetik, mint 
az első generációéhoz. A több országban is tapasztalt események bizonyítják a 
második generáció alkalmazkodási nehézségeit, amely abból ered, hogy a saját 
kultúrájuk és normarendszerük lassan kopik, ám az új társadalomhoz és moder-
nizációhoz való alkalmazkodásuk messze nem fejeződött be. A jelen becslések 
szerint (l. lenti ábra) az európai muzulmánok számaránya stabilan növekszik, ezért 
is érdemes befektetni a távlati integrációs stratégiákba és cselekvési tervekbe.

3. táblázat
A nagyobb európai muzulmán közösségek16

15 Az al-Káida terrorszervezethez kötődő szomáliai szélsőséges iszlamista csoport.
16 Forrás: Pew Research Center, 2011. A táblázat Pap Norbert és Katanics Máté szerkesztése.
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A svédországi migráció BiztonságpolitikAi szemmel

Amikor 2010 decemberében öngyilkos merénylet rázta meg a svéd fővárost, 
az ország döbbenten fogadta, hogy egy Svédországban felnőtt és szoci-
alizálódott, bagdadi származású fiatal férfi robbantotta fel magát azzal az 

eltökélt szándékkal, hogy a svéd társdalomnak súlyos kárt okozzon. Az elkövető 
– a svéd TT hírügynökségnek és a rendőrségnek elküldött svéd és arab nyelvű 
üzenetében – merénylete okául az ország afganisztáni katonai jelenlétét jelölte 
meg. A Svédországhoz és a svéd néphez intézett fenyegetésében az iszlám elleni 
háborúnak és a próféta gyalázásának a beszüntetésére intett. Ez volt az első ön-
gyilkos merénylet nem csupán Svédországban, hanem egész Skandináviában.

A svéd közvélemény nehezen fogadta el a belső terrorizmus elhárításáért felelős 
biztonsági szakszolgálatnak (Säkerhetspolisen, SÄPO) a merényletet követő nyilat-
kozatát, mely szerint már évtizedek óta jelen vannak olyan szélsőséges iszlamista 
erők az országban, amelyek nem Irakban, Szomáliában vagy Afganisztánban sze-
meltek ki célpontokat, hanem a mértéktartó, másokkal szemben türelmes és a 
befogadásukra kész svéd állam fővárosában. Ám a merénylet ellenére se vált komo-
lyabb közvita tárgyává sem a nyilvánosság előtt felfedett iszlamista erőszak híveinek 
a valós jelenléte, sem a (javarészt) muzulmán államokból történő bevándorlás 
folytatódásával járó biztonsági kockázatok újraértékelése. Még egy merénylet – a 
szomszédos Norvégiában 2011. július 22-én Anders Behring Breivik által végrehaj-
tott kettős merénylete – kellett ahhoz, hogy a szélsőséges és erőszakos indíttatású 
mozgalmak okozta fenyegetéseket megfelelőbb intézkedésekkel próbálja kiszűrni 
a svéd állam. Ezek közé tartozott a terrorelhárítási stratégia17 korszerűsítése, egy 
nemzeti cselekvési terv18 elfogadtatása az antidemokratikus és szélsőséges moz-
galmak térnyerésének megelőzése érdekében, továbbá a rendvédelmi szervek 
(főként a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálat) költségvetésének a jelentős 
emelése.

Azonban az intézkedések foganatosítása után sem bontakozott ki komolyabb 
közvita az egyre nagyobb teret hódító és fiatalokat toborzó, szélsőséges iszlamista 
ideológiáról és az abból fakadó veszélyek elhárításáról. Az iszlamizmus svéd terület-
re való beszüremkedése nem volt újdonság a nemzetbiztonsági szolgálat számára, 
hiszen már a nyolcvanas-kilencvenes években felfigyeltek erre a jelenségre. A szél-
sőséges ideológia svédországi követőinek, a radikalizálódásuk folyamatának és a 
terrorista kiképzőtáborokba történt rendszeres utazásaiknak (akkoriban főleg Afga-
nisztán, Pakisztán és Irak volt a célpont) a figyelemmel kísérése részét képezte a 
probléma feltérképezésének.

17 Government Offices of Sweden, 2012.
18 Government Offices of Sweden, 2011.
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A SÄPO-nak a svédországi szélsőséges iszlamizmusról 2010 decemberében ki-
bocsátott tanulmánya19 szerint (akkor még) körülbelül 200 embert tartott számon a 
szakszolgálat mint potenciális veszélyforrást. A szélsőséges iszlamizmusba torkol-
ló radikalizálódási folyamat a résztvevők életkora szempontjából más szélsőséges 
mozgalmaknál szélesebb spektrumú. A szélsőjobbhoz vagy a baloldali anarchista 
mozgalmakhoz vonzódókra az volt a jellemző, hogy általában a kamaszok vagy 
a fiatal felnőttek sorából kerültek ki. Mivel nem volt mindennapi lekötöttségük 
(munkahely, család stb.), időt és energiát tudtak szánni az új identitást felkínáló 
csoportokkal való azonosulásukra. Ezzel szemben az iszlamista körökben a radika-
lizálódási folyamat sokkal magasabb korban is bekövetkezhetett, családi és egyéb 
lekötöttségtől függetlenül.20 A csatlakozók túlnyomó része Svédországban született 
vagy ott nőtt fel. A korábban említett bagdadi származású öngyilkos merénylő tíz-
éves korában érkezett Svédországba a családjával, és háromgyermekes családapa 
volt, amikor elkövette a merényletet.

A szélsőséges iszlamizmus svédországi követőinek fő ellenségei egyrészt a 
muzulmán területeken állomásozó külföldi katonák voltak, másrészt a muzulmán 
országok azon kormányai és politikusai, akik nem az általuk értelmezett „valódi 
iszlám” szerint kormányoztak vagy tevékenykedtek. Szintén jelentős kiváltó oka a 
radikalizálódásnak a Mohamed prófétát vagy az iszlámot célba vevő kritika (illetve 
karikírozás) személyes sértésként való átélése. A legitim ellenféllel kapcsolatosan 
több álláspont alakult ki, de mindegyik egy fekete-fehér világképből indul ki, mely-
nek központi része az a szubjektív megélés, miszerint az iszlám (értsd: a saját 
csoport) támadás alatt áll. Egyes iszlamisták úgy vélik, ellenséges területen min-
den célpont legitim (beleértve a civileket is), míg mások szerint az erőszak csak 
ellenséges katonai célpontokkal szemben jogos.21 Mindennek következményeként 
a svédországi szélsőséges iszlamizmus követőire is jellemző az erőszak dicsőítése 
és romantizálása; az erőszak sok esetben nem csupán legitim, hanem kívánatos 
is. A nemzetbiztonsági szakszolgálat említett kockázati elemzése szerint a nyil-
vántartott veszélyforrások elenyésző része vallotta csak azt, hogy még Európán 
belül is vannak legitim célpontok. Ez az álláspont erőteljesen megváltozott az el-
múlt években, és számos európai országnak kellett már megtapasztalnia, hogy a 
szélsőséges iszlamizmus megerősödésével támadások célpontjává vált – közöttük 
van Svédország is.

A terrormerényletekbe és embertelen cselekedetekbe torkolló szélsőséges 
iszlamizmus mozgatórugóit nem csupán a politikai és erkölcsi okokban kell keresni, 
hanem az iszlám vallásban meghatározó erővel bíró vallási és tekintélyi alapel-
vekben is.22 Ilyen például az egyéni dzsihád doktrínájának a kialakulása, amely a 
mély érzelmekre apellálva minden hithű muzulmánt arra szólít fel, hogy a földrajzi 
helyzetüktől függetlenül csatlakozzanak a globális iszlám ellenálláshoz, melynek a 

19 Swedish Security Service, 2010.
20 Uo. 11. o.
21 Uo. 55. o.
22 Fischl, 2011. 76. o.
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legfőbb ellensége a nyugati világ, az általa képviselt értékekkel együtt. A dzsihádnak 
az egyéni kötelességre való átalakítására törekedett az al-Káida is, azzal egy val-
lási felhatalmazást teremtve a híveinek, miszerint az iszlám nevében bárhol lehet 
háborút kezdeni.23 A doktrína lényege: a harcmező kiterjesztése kisebb csoporto-
kon és magányos merénylőkön keresztül, ami jelentősen megnehezíti az elkövetők 
azonosítását és állandó készenlétre kényszeríti a nemzetbiztonságért felelős szer-
veket.24 Az internet és az információs technológia segítségével ezerszámra sikerült 
a fiatalokat megszólítania és a fegyveres erőkhöz toboroznia többek között a magát 
Iszlám Államnak nevező szélsőséges iszlamista csoportnak, amelynek a kegyetlen 
módszerekkel végrehajtott térhódításaihoz Svédországból is több száz, javarészt 
fiatal férfi csatlakozott.25

A SÄPO arra is igyekezett minden lehetséges módon felhívni a figyelmet, hogy 
nem csupán az embercsempészek, de a Szíria területén tevékenykedő szélsőséges 
iszlamista mozgalmak is arra sarkallják a követőiket, hogy Svédországban folya-
modjanak menekültstátuszért, hiszen – az előzőkben idézett adatok szerint is – az 
ország 2013 szeptembere óta minden szíriai menekültnek végleges letelepedé-
si engedélyt ad. Ezt a súlyos tényt annak fényében is érdemes komolyan venni, 
hogy az Iszlám Állam már a múlt év végén kimondta, hogy terroristákat küldenek 
az Európába induló menedékkérők közé, hogy ezzel is súlyos veszélybe sodorják 
az általuk gyűlölt értékrendet képviselő kontinenst. Komoly kihívás elé állítja a belső 
elhárításért felelős szervezeteket, hogy a menedékkérők az országba érkezésükkor 
gyakran egyáltalán nem rendelkeznek hiteles információval, illetve hamis iratokra 
hivatkoznak. Ezzel a problémával azért kell szembenézniük e szerveknek, mert a 
nemzetbiztonság védelme értelemszerűen kiterjed a letelepedési engedélyek (és a 
későbbiekben az állampolgársági kérelmek) elbírálására is. Svédországban a SÄPO 
szakhatósági minőségben vesz részt a letelepedési engedélyre, illetve az állampol-
gársági kérelem jóváhagyására irányuló eljárások során.

23 Kis-Benedek, 2014. 25. o.
24 Kis-Benedek, Kenedli, 2015. 19. o.
25 A SÄPO a külföldi harcosok Svédországba való visszatérését, illetve a visszatérésük hosszú 

távú következményeit már 2010-ben a svéd nemzetbiztonságot fenyegető legnagyobb ve-
szélyként említette.
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2. ábra
A SÄPO szerepe a letelepedési engedélyért, illetve a svéd állampolgárságért és 

honosításért folyamodó személyek ellenőrzésében26

A Bevándorlási Hivatal (Migrationsverket) továbbítja az egyéni kérelmet a SÄPO-nak (második lé-
pés). A SÄPO véleményezése után (harmadik lépés a fenti táblázatban) hozhatja meg a döntését a 
bevándorlási hivatal (negyedik lépés).

következtetések

Korunk egyik legmeghatározóbb jelensége a nemzetközi migráció, vagyis az 
országhatárok átlépésével történő népességvándorlás, amely hosszú távon 
jelentősen befolyásolhatja Európa társadalmi, demográfiai és szociológiai 

berendezkedését. A befogadó országok több kihívás előtt állnak: egyrészt ki kell 
szűrniük a tömeges és irreguláris bevándorlás során érkező potenciálisan vagy 
bizonyítottan veszélyes elemeket, másrészt létre kell hozniuk azt az intézmény-
rendszert, amely a menekültek befogadására és integrálására egyaránt alkalmas. 
Az intézményrendszer feladata kell, hogy legyen a megfelelő egészségügyi ellátás 
biztosítása is, fokozott figyelemmel a járványmegelőzésre és a mentális egészsé-
get elősegítő intézkedésekre. A letelepedő bevándorlóknak meg kell találniuk azt 
az egyensúlyi állapotot, amely egyrészt az új társadalmukba való beilleszkedésből, 
másrészt identitásuk ápolásából és megőrzéséből jöhet létre. A társadalmi in-
tegrációt segítő állami intézkedések közt olyanoknak is szerepelniük kell, amelyek 
megnevezik és elutasítják a normaszegő magatartást és a konfliktuskeltést. Az 
integrációs stratégiának e tekintetben tehát preventív szereppel is szükséges ren-
delkeznie.

A Nyugat-Európa számos nagyvárosában lezajlott, ideológiai meggyőződésből 
fakadó erőszakos események, amelyek emberéletet is követeltek, arra utalnak, hogy 
26 Forrás: Säkerhetspolisen.
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a jelenlegi integrációs folyamat sodrásából letérő, negatív erővonalak is születnek. 
Ezek láttán fokozódik a többségi közösségnek a bevándorlókkal szemben tanúsított 
gyanakvása. Az irántuk megnyilvánuló pozitív diszkrimináció is újabb feszültséget 
szülhet, és könnyen két ellenérdekelt részre oszthatja a társadalmat: a támogatot-
takra és a nem támogatottakra, az önfenntartásra képesekre és a segélyből élőkre. 
E megosztó hatás, illetve a svéd bevándorlási politika következtében a többsé-
gi közösségnek az állami támogatásból való kirekesztettsége miatt már évek óta 
érezhető volt a társadalom elégedetlensége. Erre építve toboroz választókat a be-
vándorlás nagy mértékű korlátozását szorgalmazó jobboldali populista párt, a Svéd 
Demokraták (Sverigedemokraterna, SD), amely a 2014. szeptemberi parlamenti vá-
lasztás indulói közül a harmadik legnagyobb pártként emelkedett ki.

(Nyugat-) Európa számos nagyvárosának a példája is azt mutatja, hogy a jelen-
legi integrációs intézkedések (illetve azok hiánya) szintén az önkéntes elkülönülést 
eredményezik, ami szintén értelemszerűen a többségi társadalom ellenreakcióját 
válthatja ki. Ezt pedig fokozhatja a kisebbségnek a már említett, az adott ország 
lakosságáéval ellenérdekeltségben álló önmeghatározása, amelyben azok a saját 
jellegzetes értékeik (szekularizmus, liberalizmus, jóléti rendszer) vélt vagy valós 
veszélyeztetését vélik felismerni. Ezt a helyzetet illusztrálják többek között a mina-
retépítés és a fejkendőviselés körüli viták, illetve ezért vált heves viták tárgyává a 
francia Michel Houllebecq legújabb regénye (Behódolás), melyben a jövő Európá-
jában a fundamentalista, felvilágosodásellenes és patriarchális iszlám letiporja az 
egyéni és társadalmi hanyatlásban szenvedő liberális demokráciákat.

A menekültáradat csökkentésére irányuló első lépés a háborús övezetek csi-
títása kellene, hogy legyen. Ám napjaink fegyveres konfliktusai beszüntetésére 
nagy valószínűséggel nem elegendő csupán a katonai erőbevetés. A hadviselés 
sok pénzt emészt fel, főleg ha irreguláris módszereket alkalmazó terroristák ellen 
folytatják. A békésebb körülmények megteremtéséhez hosszabb távú biztonsági 
stratégiákra van szükség. Ezeknek magukban kell foglalniuk olyan látszólag ellenté-
tes intézkedéseket is, mint a demokratizálás, az egészség- és oktatásügy kiépítése, 
a jogállamiságot szorgalmazó törvényhozás kialakítása, illetve a környezetvédelmi 
intézkedések. Számos eddigi terrorelhárítási stratégia abból indult ki, hogy minden 
terrorista támadásnak racionális és logikus gyökerei vannak, amelyeket a megfe-
lelő – politikai, gazdasági vagy szociális – megoldásokkal ki lehet küszöbölni. 
A szélsőséges iszlamizmus narratívái és megnyilvánulásai viszont épp ennek az 
ellenkezőjére világítanak rá; egyszeri (és szimbolikus jellegű) politikai intézkedések 
hatására nem fog megváltozni a radikális gondolkodásmód. Minden olyan lépés, 
amely nem ismeri, illetve nem veszi figyelembe a szélsőséges iszlamizmus intellek-
tuális, vallási és kulturális alapjait, bukásra van ítélve.27

A biztonságpolitikai elemzésnek a mindenkori megelőzésre való törekvésében 
rejlik az ereje és fontossága. Ennek kellene jellemeznie a bevándorlás biztonsági 
következményeivel foglalkozó tudományok fő célkitűzéseit is. A biztonsági koc-
kázatok objektív felmérése azonban nehézségekkel jár. Viszont számos konkrét 
27 Fischl, 2011. 78. o.
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esettanulmány és – jó vagy rossz – intézményi gyakorlat áll rendelkezésre, ame-
lyekből kiindulva alaposabb és árnyaltabb elemzéseket, prognózisokat lehet 
készíteni. A mostani bevándorlási tendenciák mind méretükben, mind összetett-
ségükben komoly következményekkel járnak a befogadó államokra nézve, hiszen 
gazdasági, demográfiai és nem utolsósorban nemzetbiztonsági vonatkozásokkal 
bírnak. Ezért Európa egyetlen befogadó állama sem engedheti meg magának, hogy 
a bevándorlást sokadrangú kérdésként kezelje. A társadalmi rend tartós fenntartása 
az Európába történő bevándorlás jelentős korlátozását igényli, ezzel együtt pedig a 
menedékkérők szigorúbb szűrését. Szintén európai szintű megoldást kell találni a 
legális bevándorlás megkönnyítése és egy, a ténylegesen rászorulókat hatékonyab-
ban segítő, arányosabb kvótarendszer kidolgozása érdekében. Emellé társulhatna 
az embercsempészettel szemben szintén európai szinten felvett harc. Mindemellett 
óvakodni kell attól, hogy a bevándorlás kizárólag biztonsági kérdéssé váljon, mert ez 
hosszú távon politikai túlkapásokhoz vezethet, illetve szélsőséges intézkedéseket 
legitimálhat. Ez is alátámasztja a bevándorlásról folytatandó közvita szükséges-
ségét, illetve az azzal foglalkozó intézményrendszer kiépítését, megerősítését és 
folyamatos karbantartását.
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