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Bevezetés

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács1 (Gulf Cooperation Council, GCC) orszá-
gai jelentik a nemzetközi migráció egyik elsődleges célterületét. A folyamatot 
alapvetően a hat tagállamban – Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek (UAE), 

Katar, Kuvait, Omán és Szaúd-Arábia – tapasztalható, több évtizedre visszanyú-ábia – tapasztalható, több évtizedre visszanyú- tapasztalható, több évtizedre visszanyú-
ló, hatalmas mértékű gazdasági növekedés és a térségre jellemző munkaerőhiány 
mozgatja. A nagyarányú külföldi munkavállaló azonban érkezés után gyakran ala-
csony élet- és munkakörülmények között találja magát, amely súlyos emberi jogi 
visszaélésekre vezethető vissza. Emiatt az elmúlt években a GCC tagállamai gyak-
ran kerültek címlapra a nyugati sajtóban, cseppet sem pozitív hangvételű cikkekben, 
és számos nemzetközi civil jogvédő szervezet foglalkozott a térséggel.

Ennek ellenére a Perzsa-öböl továbbra is a migráns munkavállalók egyik cél-
pontja maradt, beáramlásuk aránya nem csökkent érdemben az elmúlt évek során, 
ami azt feltételezi, hogy a folyamat sokkal bonyolultabb, mint azt első ránézésre 
sejteni lehet. Sőt, az utóbbi néhány évben egyre több cikk és elemzés született a 
jelenség mikro- és makroszinten értelmezhető pozitív hatásainak a leírása céljából.

A jelen tanulmány célja a GCC területére érkező migráns munkavállalók szá-
mának a növekedésével kapcsolatos jelenség komplex értelmezése és értékelése. 
Ennek érdekében először röviden összefoglalom a Perzsa-öbölbe irányuló migráció 
jellegét, okait és történetét, majd két, egymástól gyökeresen eltérő szemszögből 
értékelem a jelenséget: egyrészt emberi jogi szempontból, másrészt pedig a né-
miképp háttérbe szorult gazdaságszociológiai megközelítésből. A két perspektíva 
használata azért is indokolt, mert azok, ahogyan látni fogjuk, egymástól teljesen 
eltérő normatív következtetéseket vonnak maguk után, így csupán az egyik néző-
pontból vizsgálódva nem kaphatunk teljes képet a kérdésről.

Az elemzés során igyekeztem minél frissebb adatokat használni, azonban erre 
sokszor nem volt lehetőség a naprakész, hivatalos, megbízható adatok hiánya mi-
att. Ráadásul a hatóságok által készített statisztikák megbízhatóságát több kutató 
is megkérdőjelezte, a külföldi nem kormányzati szervezetek által végzett felmérések 
eredményei pedig gyakran egymástól eltérőek. Ebből kifolyólag a tanulmányban 
inkább a megbízhatónak tekintett értékeket szerepeltettem, még ha nem is a leg-
frissebbeket.

1 Hivatalos nevén a Perzsa-öböl Államainak Együttműködési Tanácsa.
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A GCC orszáGAiBA irányuló miGráCió jelenséGe

A migráció kiemelkedő szerepet játszik a GCC országainak gazdaságpolitikai 
történetében, különösen az utóbbi két évtizedben. Az ENSZ adatai szerint 
1990 és 2005 között a globális népességvándorlás aránya 23 százalékkal 

nőtt, ugyanakkor a Perzsa-öbölben több mint kétszer akkora lett (49 százalék), ami 
túlszárnyalja a fejlett államok régióit (40 százalék) is.2 A migránsok jelentőségét a 
munkaerőpiacon betöltött helyük és szerepük határozza meg: a GCC munkaerő-
kínálatának kb. 75 százalékát adják, de egyes országokban (elsősorban az Egyesült 
Arab Emírségekben és Katarban) arányuk a 95 százalékot is megközelíti.3

A Perzsa-öböl arab országaiba irányuló migráció története4 az 1930-as évekig 
nyúlik vissza, amikor az olaj felfedezése következtében nagyarányú képzett mun-
kaerőre volt szükség, ám az nem állt rendelkezésre a monarchiákban. A migráns 
munkavállalók tehát már akkor megjelentek az öbölben, számuk azonban az 1970-
es évek elejéig nem ért el drasztikus méretet: mindössze 0,8–1,25 millió lehetett. 
Az 1973-as olajárrobbanást követő évtizedben azonban radikálisan megnövekedett 
a bevándorlás volumene, így 1985-re majdnem 4,5 millió külföldi munkavállaló élt 
a GCC országaiban. Az olajboomot követően sem csökkent a más országokból 
érkezők száma, így 1999-re már 7,1 millió migráns dolgozott az öbölben, így ők 
adták a teljes munkaerő 70 százalékát (szemben az 1985-ös 60 százalékkal).

Mára kb. 15 millió migráns munkavállaló (és a családtagokat is beszámítva 23 
millió külföldi állampolgár)5 érkezett a GCC tagállamaiba,6 akik országonként a la-
kosság 60-90 százalékát teszik ki (lásd: 1. sz. ábra), ami a teljes népesség 37–43 
százalékát jelenti.7

A GCC országaiba érkező migráns munkavállalók demográfiai adatai is rendel-
kezésünkre állnak. Ezek alapján kijelenthető, hogy az ott tartózkodó külföldiek döntő 
többsége 15–59 év közötti férfi. Érdekes megállapítás, hogy a 14 év alatti lakosság 
körében a nemek aránya az egyes Perzsa-öböl menti államokban nagyjából azo-öböl menti államokban nagyjából azo-böl menti államokban nagyjából azo-
nos. Női migránsokat Kuvaitban találhatunk a legnagyobb arányban, ám ott is alig 
haladták meg az összes bevándorló 25 százalékát (2003-as adat).8

A GCC-ben élő migráns munkavállalók legnagyobb részét a 2000-es évek kezde-
te óta a dél-ázsiai országokból származók teszik ki. Küldő államként a legfontosabb 
szerepet a Fülöp-szigetek, India, Nepál, Banglades, Srí Lanka és Pakisztán játssza.9 

2 UN DESA, 2007.
3 Al-Nadzsár, 2006.
4 A bekezdés forrása: Winckler, 2010. 9–10. o.
5 UN Population Division, 2013.
6 Rahman, 2010. 16. o.
7 Gumbard, 2010. 14. o.
8 UN DESA, 2007.
9 Uo.
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A bevándorlók etnikai összetétele azonban nem tekinthető állandónak: az 1970-es 
években még az arab származású munkások tették ki a GCC-be érkezők döntő 
többségét (Szaúd-Arábiában az arányuk elérte a 90 százalékot),10 különösképpen 
az egyiptomiak és a jemeniek. Ahogy azonban a rezsimek egyre gyanakvóbbak let-Ahogy azonban a rezsimek egyre gyanakvóbbak let-
tek a rendszerellenes eszméket terjesztő közel-keletiekkel szemben, a kérdés egyre 
inkább átpolitizálódott. Ennek következtében 1979 után az arabok szerepét átvették 
a dél-ázsiaiak, akik politikailag „biztonságosabbak” voltak. E folyamatnak megfele-
lően, a migránsokon belül az arab etnikumúak aránya 1975 és 1980 között 43-ról 
37 százalékra csökkent.11

1. ábra
A migráns munkavállalók aránya a munkaerőpiacon (2012)12

A külföldi munkavállalók érkezése nemcsak előnyökkel, de hátrányokkal is jár 
a fogadó országok számára. Egyrészről a jelenlétük hozzájárul a helyiek körében 
meglévő munkanélküliség növekedéséhez. A Perzsa-öböl menti államok nagy 
horderejű fejlesztéseken átesett oktatási szektora önmagában is jóval több ember-
nek ad végzettséget, mint amennyi aztán ténylegesen talál közülük lehetőséget a 
munkaerőpiacon, és mivel a munkahelyek 75-90 százalékát külföldiek foglalják el, 
sokan jutnak arra a következtetésre, hogy a bevándorlók „elveszik” a munkát a he-bevándorlók „elveszik” a munkát a he-
lyiektől.13

Másrészről a migránsok elhelyezkedése következtében egy torz, ún. duális 
munkaerőpiaci struktúra jelent meg a Perzsa-öböl államaiban. Ennek lényege, hogy 
a fogadó ország saját állampolgárait a közszféra, a külföldieket pedig a magánszféra 
10 Chalcraft, 2012. 68. o.
11 Rahman, 2010. 16. o.
12 Ulrichsen, 2011.
13 Al-Nadzsár, 2006.
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foglalkoztatja.14 Mivel az állami újraelosztás jelentős mértékben a közalkalmazotti 
állással járó kifizetéseken és előnyökön keresztül valósul meg, a migránsok kiszo-
rulnak az állami támogatásból, így a gazdasági és szociális helyzetük meg sem 
közelíti a katari, emírségekbeli, szaúdi, bahreini, kuvaiti vagy ománi munkavállalókét, 
ami potenciálisan óriási szociális feszültségeket képes szülni.15

Harmadrészt a migránskérdés komoly társadalmi-kulturális problémákat vet fel: 
Ali Khalifa al-Kuwari szerint például

nincs olyan nemzet vagy társadalom, amely képes lenne a migránsok olyan nagy 
számát felszívni, amely meghaladja a saját lélekszámát is – különösen nem olyan 
helyzetben, amikor a külföldiek 1:8 arányú többségben vannak, s közben az állam 
antagonisztikus intézkedésekkel csak tovább növeli a migráns munkavállalók szá-
mát.16

Negyedrészt, mivel a külföldi állampolgárok egy jelentős része dél-ázsiai orszá-
gokból származik, így az érintett kormányok érdekeltté váltak a Perzsa-öböl menti 
államok belügyeiben (elsősorban a gazdaság- és szociális politikájukkal kapcsolat-ben (elsősorban a gazdaság- és szociális politikájukkal kapcsolat-
ban), ami akár nemzetközi viszálykodás alapját is képezheti.

A migráns munkavállalók nagy száma által jelentett problémákat észlelő elem-
zők az elmúlt években számos javaslatot tettek a megoldásra. Ezek közül fontos 
szerepet játszhatna a szakszervezetek alapításához való jog, a kollektív alkudozás 
jogának a bevezetése, a munkaerőpiaci szabályozások javítása, valamint a szpon-
zorrendszer megszüntetése.17

A miGráns munkAvállAlók helyzetének értékelése 
emBeri joGi szempontBól

A migráns munkavállalók nagyarányú jelenléte azonban nem csak a fogadó 
kormányzat és társadalom számára jelentenek kihívást, épp ellenkezőleg: 
a kérdés a nemzetközi figyelem középpontjába a bevándorlók helyzetének 

emberi jogi aspektusai miatt került. A migránsok gyakran borzasztó élet- és mun-
kakörülmények közé kényszerülnek, állampolgárság nélkül az alapvető jogaik sem 
biztosítottak, fizetésük csupán a töredéke a helyiekének.18

Az egyik legnagyobb vitát az ún. kafala rendszer19 keltette. Ennek lényege, hogy a 
fogadó ország állampolgárságával rendelkező munkáltatónak kell teljes jogi és gaz-állampolgárságával rendelkező munkáltatónak kell teljes jogi és gaz-gával rendelkező munkáltatónak kell teljes jogi és gaz-
dasági felelősséget vállalnia minden egyes külföldi munkavállalójáért. A „szponzor” 
emellett sok esetben jogosult a munkavállaló útlevelét is magánál tartani, és így 
14 Uo.
15 Ulrichsen, 2011. 91–92. o.
16 Al-Kuwari, 2012.
17 Al-Nadzsár, 2006.
18 Rahman, 2010. 18. o.
19 Colton, 2010. 35. o.
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megakadályozni, hogy a tulajdonosa elhagyja az országot, vagy a szerződés lejárta 
előtt új munkát vállaljon.20 A rendszer révén a munkaalapú migráció átláthatóbbá 
válik a kormányzatok számára, valamint a külföldi munkavállaló szinte teljes füg-
gését eredményezi. A problémát tovább bonyolítja, hogy a fogadó országok vezetői 
jellemzően nem engedik, hogy külföldi NGO-k és szakemberek átfogó kutatásokat 
és terepmunkát végezzenek náluk, így a „kemény” bizonyítékok a legtöbb esetben 
hiányoznak.21

Ennek ellenére számos emberi jogi visszaélést dokumentáltak az elmúlt évek-
ben.22 A modern kori rabszolgaság egyik formájának is nevezett kafala rendszer 
megkönnyíti az emberkereskedelmet és a kényszermunkát is, hiszen alapvető-át is, hiszen alapvető- is, hiszen alapvető-
en az elkövetőnek és a helyi állampolgároknak biztosít jogi védelmet. Strukturális 
visszaélésre ad lehetőséget az útlevél és egyéb személyes okmányok eltulajdo-
nítása is – az egyik legtöbb migráns munkavállalót felszívó építőiparban például 
számos olyan vállalatot találhatunk, amely csak e feltétellel ad munkát külföldiek 
számára. További bevett módszer a fizetések visszatartásával való fenyegetés és 
kényszerítés, amely ellen az állampolgársággal és személyi iratokkal nem rendelke-
ző bevándorló nem tud fellépni. Elbocsátás után pedig az okmányuk és a fizetésük 
gyakran „elveszik” az intézményi bürokráciában. Nem ritka a túlzott munkavégzésre 
kényszerítés vagy az alapvető biztonságos munkakörülmények és higiénia hiánya 
sem: az Egyesült Arab Emírségek építőiparában dolgozók körében végzett felmérés 
szerint a munkavállalók kb. harmada dolgozik heti hét nap, összesen 50 vagy an-
nál több órát, ami a Perzsa-öbölre jellemző forró éghajlatban szinte elviselhetetlen 
teher.

Nem véletlen, hogy a migráns munkavállalók gyakran szenvednek sérüléseket. 
A jelentések szerint a külföldiek csak a legsúlyosabb esetekben részesülnek orvo-
si ellátásban, ám erről sem állnak rendelkezésre pontos információk. Egyes hírek 
szerint 2004 júliusában és augusztusában, csupán két hónap alatt összesen öt-
ezer migráns munkavállalót kezeltek a Dubajban található Rasíd kórház sürgősségi 
osztályán. Ugyanabban az évben az Emírségekben kb. nyolcszáznyolcvanan haltak 
meg a külföldi munkások közül, egyharmaduk valamilyen munkahelyi baleset kö-ások közül, egyharmaduk valamilyen munkahelyi baleset kö-k közül, egyharmaduk valamilyen munkahelyi baleset kö-ül, egyharmaduk valamilyen munkahelyi baleset kö-, egyharmaduk valamilyen munkahelyi baleset kö-
vetkeztében. A katari kormány saját jelentése szerint 2012 és 2013 folyamán 964 
migráns munkavállaló halt meg az országban, akik közül 246 szívrohamban hunyt 
el, 28 pedig öngyilkos lett.23

Katar más okokból is címlapra került az elmúlt hónapokban és években a 
migráns munkavállalók helyzetének következtében. Doha nyerte ugyanis a 2022-
es labdarugó-világbajnokság megrendezésének a jogát, és összesen 12 stadion 
felépítését készítette elő. Az ország munkavállalóinak 94 százalékát az összesen 
kb. 1,38 millió külföldi teszi ki, de a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) becslése 
szerint további egymillió munkásra lesz szükség a tervek megvalósításához.24

20 Al Jazeera, 2014.
21 Sönmez, Apostopoulos, Tran, Rentrope, 2013.
22 A következő két bekezdés adatai: Uo.
23 The Guardian, 2014.
24 Amnesty International, 2013.
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A katari helyzettel részletesen foglalkozik az Amnesty International jelentése.25 
Az anyag számos gyakori visszaélést ír le: a már említetteken kívül többek között 
két, szintén sokszor előforduló jelenséget. Egyrészt az országba érkező külföldiek 
félreinformálásának a gyakorlatát, másrészt pedig a migránsok elszállásolásának 
a kérdőjeleit.

A szervezetnek sikerült interjút készítenie a migránsokkal, akik közül sokan ko-
moly fizikai és pszichés eredetű betegségben szenvedtek, a munkáltatóik pedig 
sem az ország belső jogrendszeréből, sem a nemzetközi kötelezettségeiből ere-
dő szabályokat nem tartották be. A munkavállalók hosszú hónapokig vagy évekig 
szenvedtek a munkáltatók bánásmódja következtében érdek- és jogsérelmet, ám a 
panaszaikat az állam nem kezelte megfelelő mértékben. Bár sokan fordultak a ható-ár sokan fordultak a ható- sokan fordultak a ható-
ságokhoz a helyzetükkel visszaélő vállalatokkal szembeni jogsegély érdekében, ám 
az interjúkból kiderült, hogy a rendészeti, igazságügyi és államigazgatási szervek 
nem reagáltak érdemben a panaszokra. Ennek ellenére a hatályos katari munkajogi 
törvények lehetőséget adnak az országban munkát vállalók számára az érdekeik 
érvényesítésére: a szabályozás szerint a munkaügyi minisztériumon belül a mun-munkaügyi minisztériumon belül a mun-
kaügyi kapcsolatok főosztálya a felelős a munka törvénykönyvének betartásáért és 
betartatásáért, de az interjúalanyok elmondása szerint a legtöbb panasz nem érte 
el a minisztérium munkatársainak az ingerküszöbét.

A jelentés részletesen foglalkozik a Doha közelében található, a földgáziparban 
kiemelkedő szerepet játszó Ra’sz Laffán telepen működő Krantz építőipari cégen 
belüli körülményekkel,26 mivel a 250 munkást foglalkoztató vállalat eljárása jól pél- vállalat eljárása jól pél- jól pél-
dázza a migráns munkavállalókkal kapcsolatos visszaélések jellegét. A jelentés 
szerint a főleg Indiából, Nepálból és Srí Lankából érkező bevándorlók egy nagyobb 
csoportjának 2011 végén lejárt a munkaszerződése, ám a munkáltató nem enged-
te, hogy az építkezés befejezése előtt elhagyják a területet. A 2012 közepétől már 
munkabér nélkül dolgozó migránsok az év végét követően nem voltak hajlandó- követően nem voltak hajlandó- nem voltak hajlandó-
ak a munkavégzésre, a cég vezetése azonban pénzbírsággal fenyegetőzve akarta 
rábírni őket a folytatásra. Ezt követően a csoport tagjai megpróbálták felvenni a 
kapcsolatot a katari hatóságokkal, de azok még a küldő államok nagykövetségeinek 
a felszólítása ellenére sem voltak hajlandóak fellépni a Krantz vállalattal szemben. 
Végül a tömeges szökések és a nemzetközi szervezetek fellépése következtében a 
munkáltató cég 2013 folyamán végre elengedte a migránsokat, akik közül a legtöb-
ben hazamentek, de sokan az országban maradtak, más munkát keresve. 
A dolgozókkal készült interjúk szerint a Krantz az útlevelekért cserébe olyan nyilat- dolgozókkal készült interjúk szerint a Krantz az útlevelekért cserébe olyan nyilat-
kozatot íratott alá a dolgozókkal, amelyekben azok kijelentik, hogy 2012 júliusa és 
2013 júliusa között is rendszeresen kaptak bért.

A Perzsa-öböl államait tehát az ott lévő migráns munkavállalók helyzetével 
kapcsolatban több oldalról is támadás érte, a vádak alapján pedig felmerül a nem-
zetközi jogi felelősségük kérdése is. Annak megállapításához azonban ismernünk 
kell a vonatkozó nemzetközi egyezmények tartalmát.

25 A következő bekezdésben található adatok forrása: Uo.
26 Uo. 17–30. o.
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A migráns munkavállalók jogi helyzetét érintő nemzetközi egyezmények leg-
fontosabb csoportját a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) keretében született 
szerződések jelentik. Ezek között számos olyant találhatunk, amely nem konkrétan 
a külföldi munkavállalókkal, hanem azok bizonyos csoportjaival vagy az őket is érin-
tő egyes ügyekkel foglalkoznak. Ilyen például a kényszermunka (193027 és 195728) 
vagy a gyermekmunka (197329 és 199930) elleni, valamint a szakszervezeti jogok ki-
terjesztését (194831 és 194932) vagy az egyenlő bánásmód gyakorlati érvényesülését 
(195133 és 195934) célzó egyezmény. További fontos kategóriát képeznek a kifeje-
zetten a vendégmunkásokkal foglalkozó ILO-dokumentumok, amelyek közül az 
1949-es „Migráció a foglalkoztatásért” egyezmény, valamint az 1975-ös, „Migráns 
munkavállalókkal foglalkozó megállapodás” érdemel említést.35 Ezen egyezmények 
értelmében a részes államok

•	 kötelesek információt szolgáltatni az ILO részére a migránsokat érintő poli-
tikákról;
•	 kötelesek ingyenes és kielégítő színvonalú alapszolgáltatásokat biztosítani a 
migránsok számára;
•	 biztosítaniuk kell az emberi jogaik teljes érvényesülését és a saját 
állampolgáraikkal való egyenlő bánásmódot;
•	 fel kell lépniük a félrevezető propaganda és az illegális munkaerő-áramlás 
ellen; valamint
•	 kötelesek a munkavállalók és családtagjaik számára megfelelő higiéniai és 
egészségügyi körülményeket teremteni és fenntartani.

Az ILO mellett az Egyesült Nemzetek Szervezetének fő szervei is igyekeztek a 
migráns munkavállalók helyzetét szabályozni – eddig kevés eredménnyel. A leg-
fontosabb egyezmény a migráns munkavállalók és családtagjaik jogi védelméről 
szóló, 1990-ben aláírt szerződés, amely azonban csak 13 évvel később, 2003-ban 
lépett életbe, a szükséges húsz – jellemzően afrikai, dél-amerikai és ázsiai – állam 
ratifikálása után.36 A preambulum visszautal az ILO-szabályozásokra, ugyanakkor 
önmagában nem teremt új jogokat a migránsok számára, inkább az emberi jogok 
érvényesülését és érvényesítését helyezi a középpontba. A szerződés elismeri to-
vábbá a legális és illegális migránsok közötti különbséget jogi szempontból, ám 
felhívja a figyelmet arra, hogy ez önmagában nem jelenti azt, hogy az illegális mig-
ránsok alapvető emberi jogai sérülhetnek.
27 A szerződés megtalálható a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Normlex adatbázisában. ILO, 

2015 a.
28 Uo.
29 Uo.
30 Uo.
31 Uo.
32 Uo.
33 Uo.
34 Uo.
35 Lásd ILO, 2015 b.
36 A szerződés szövegét lásd: UNHCHR, 1990.
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Az előző oldalon található 2. számú ábrán látható, hogy a GCC tagállamai a 
migráns munkavállalókat érintő egyezmények közül melyiket és mikor ratifikálták. 
Szembetűnő, hogy egyik tagállam sem írta alá a három legfontosabb, kifejezetten 
a külföldi munkavállalókat érintő dokumentumot, ugyanakkor mindannyian csat-
lakoztak a kényszermunka és a gyermekmunka elleni szerződésekhez. Emellett 
mindegyikük részese az 1958-as, diszkriminációellenes szerződésnek, de a szak-
szervezeti jogokat érintő egyezményeket csak Kuvait (és egy esetben Szaúd-Arábia) 
ratifikálta. E tanulmánynak nem célja annak a megállapítása, hogy a GCC orszá-ása, hogy a GCC orszá-, hogy a GCC orszá-
gaiban a migráns munkavállalókat érő atrocitások önmagukban jelentenek-e 
szerződésszegést az egyes államok részéről, mindenesetre kijelenthető: azok az 
egyezmények szellemiségével merőben ellentétesek. A gyakorlatban azonban ne-
hezen képzelhető el, hogy ne történt volna ilyen esemény is az elmúlt évtizedekben.

Összességében tehát kijelenthető, hogy emberi és nemzetközi jogi szempontból 
erősen aggályos a Perzsa-öböl menti államokban dolgozó külföldi munkaválla- Perzsa-öböl menti államokban dolgozó külföldi munkaválla-
lók helyzete, mégis tömegesen választják ezt a sorsot saját maguk és családjuk 
számára. A következő fejezetben e jelenség okait próbálom azonosítani gazdaság-
szociológiai szempontból.

A miGráns munkAvállAlók helyzetének értékelése 
GAzdAsáGszoCiolóGiAi szempontBól

Számos elmélet foglalkozik a migráció jelenségének az okaival, következ-
ményeivel, történetével és hátterével. A három, számunkra legfontosabb 
elméletet Mehran Kamrava és Zahra Babar foglalta össze.37 Ezek különféle-

képpen magyarázzák a migrációt, és így a migráns munkavállalók megjelenését és 
okait:

•	 A gazdasági racionalitás elmélete szerint a migráció a világgazdaságban 
meglévő egyensúlytalanságok következménye: azok, akik kevésbé privilegi-
zált régióban vagy államban élnek, ha lehetőségük adódik, el akarják hagyni a 
környezetüket, hogy egy fejlettebb, számukra több lehetőséget rejtő országba 
költözzenek. A jelenség mozgatórugója – egy klasszikus munkaerőpiaci ke-
reslet-kínálat alapú modell alapján – a bérek közti különbség: az alacsonyabb 
átlagfizetéssel rendelkező munkavállalók a magasabb bérszínvonalú, fejlettebb 
országok felé igyekeznek, így a migrációnak globális bérkiegyenlítő hatást felté-
telezhetünk.
•	 A történeti-strukturális megközelítés alapgondolata, hogy a világgazdaság 
története során kialakult, rendszerszintű egyenlőtlenségek ösztönzik a migrá-
ciót. Az elmélet szerint az iparosodott országok bevonzzák a nem iparosodott 
államok képzett és képzetlen munkaerejét egyaránt, s ezzel tartják fönn a globális 
egyenlőtlenségeket. E rendszerszintű megközelítésben a migráció dinamikáját 
és irányát a centrum–periféria különbségei határozzák meg.

37 Kamrava, Babar, 2012.
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•	 A munka migrációjának új közgazdaságtana szerint a migráció egy igen bo-
nyolult folyamat, amely egyéni és kollektív döntések eredményeként jön létre. 
A megközelítésben kiemelt fontosságú a család és a háztartás szerepe, hiszen 
gyakran a migráns munkavállaló egyedül költözik egy másik ország területére, 
majd hazautalja a fizetésének egy meghatározott részét.

Bármelyik elméletet is vesszük kiindulópontnak, látható, hogy a külföldi mun-
kavállalás egyszerre egyéni és kollektív, de nem feltétlenül racionális döntésként 
értelmezhető; mozgatórugója valamilyen vélt vagy valós gazdasági érdek, amely 
gyakran keveredhet politikai, szociális okokkal. Ebből kifolyólag a jelenség megér-
téséhez és értékeléséhez nem elég a Perzsa-öböl nyugati partjára érkező külföldi 
munkavállalók lehetőségeit és helyzetét önmagában megvizsgálni, fontos emellett 
megismernünk a migránsok otthoni életkörülményeit, valamint azokat az okokat, 
amelyek következtében a GCC államaiba való kivándorlást választják. E gondolat 
mentén számos fontos megfigyelést és következtetést tudunk megfogalmazni.

Egyrészről számításba kell vennünk a globális és a lokális (vagyis egy adott or-
szágon belüli) esélyegyenlőtlenségek közötti különbséget. Ahogy azt Eric A. Posner 
és Glen Weyl írta,38 a migráns munkavállalók helyzetét leggyakrabban a GCC társa-
dalmain belüli, az állampolgársággal rendelkező és nem rendelkező rétegek közötti 
különbségeken keresztül szokták vizsgálni, pedig ennél fontosabb a küldő és a foga-ák vizsgálni, pedig ennél fontosabb a küldő és a foga-k vizsgálni, pedig ennél fontosabb a küldő és a foga-
dó államban lévő szociális és gazdasági különbségek mértéke. Például az Egyesült 
Arab Emírségeken belül a lakosság 85 százalékát kitevő migráns munkavállalók 
átlagosan kb. 5000 dollárt keresnek évente, míg a 15 százalékra tehető állampol- százalékra tehető állampol-
gárok 300.000 dollárt. Ez az aránytalanság szinte felfoghatatlan mértékű, de fontos 
számításba venni, hogy például egy átlagos indiai vagy bangladesi dolgozó 1000 
dollárból él évente, vagyis ötödannyi a fizetése, mint ha Dubajba vagy Abu-Dzabiba 
költözne. És még ez a szám is a háromszorosa annak az egymilliárd ember fi zeté- És még ez a szám is a háromszorosa annak az egymilliárd ember fi zeté- a szám is a háromszorosa annak az egymilliárd ember fi zeté-a háromszorosa annak az egymilliárd ember fizeté-
sének, akiknek világszerte kevesebb, mint napi egy dollárból kell megélniük.

Másrészt a különböző mutatókat megvizsgálva kijelenthető, hogy a dél-ázsiai 
országokból (India, Pakisztán, Banglades, Nepál, Srí Lanka és a Fülöp-szigetek) a 
Perzsa-öbölbe való elvándorlás gazdasági szempontból az egyén számára racio-
nális választás. Ha összehasonlítjuk a migrációban szerepet játszó adatokat (2014) 
a két térség esetén, drasztikus különbségeket láthatunk:

•	 Az egy lakosra jutó nemzeti össztermék (GDP/fő) tekintetében a Perzsa-
öböl menti országok közül a legrosszabbul teljesítő Ománban mért 44.100 dollár 
majdnem a négyszerese a dél-ázsiai küldő országok legjobbjának számító Srí 
Lanka 10.400 dollárjának.39

•	 A munkaerő-kínálat a vizsgált dél-ázsiai országokban (710 millió) összesen 
több mint harmincszor akkora, mint a GCC-ben (22 millió). Ez utóbbi érték csak 
a két legkisebb országét, Srí Lankáét (8.916.000) és Nepálét (14.760.000) haladja 
meg, de a Fülöp-szigeteken (42 millió), Pakisztánban (62 millió), Bangladesben 

38 Posner, Weyl, 2014.
39 Lásd The World Factbook adatbázis adatait: Central Intelligence Agency, 2015.
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(80 millió) és Indiában (502 millió) egymagában több munkavállaló található, 
mint a hat arab ország integrációjában. A közgazdaság-tudományi törvénysze- közgazdaság-tudományi törvénysze--tudományi törvénysze-
rűségek miatt tehát a munkaerő sokkal olcsóbb Dél-Ázsiában.
•	 A hivatalos munkanélküliségi ráta tekintetében Katar (0,4 százalék), az Egye-
sült Arab Emírségek (2,4 százalék), Kuvait (3 százalék) és Bahrein (3,8 százalék) 
is vonzóbb, mint Banglades (5 százalék), Srí Lanka (4,2 százalék), Pakisztán (6,8 
százalék), a Fülöp-szigetek (7,2 százalék) vagy India (8,6 százalék). Ugyanakkor 
a viszonylag magas szaúdi (11,2 százalék) és ománi (15 százalék) érték is ala-
csonyabb, mint a nepáli (46 százalék).40

•	 Az egészségügyi mutatók is drasztikus különbségeket jeleznek: a születés-
kor várható élettartam tekintetében egyedül Srí Lanka (76,35 év) tud megelőzni 
két, Perzsa-öböl menti államot (Ománt és Szaúd-Arábiát), kb. két évvel, a töb-öböl menti államot (Ománt és Szaúd-Arábiát), kb. két évvel, a töb-böl menti államot (Ománt és Szaúd-Arábiát), kb. két évvel, a töb-
bi dél-ázsiai ország azonban lemarad tőlük. India, Pakisztán, Nepál, valamint 
Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait között 10 év különbség 
látható (67, illetve 77-78 év).41 Az anyai42 és csecsemőkori43 halálozási mutatói 
is egyedül Srí Lankának hasonlóak (vagy jobbak) a Perzsa-öböl menti államo-í Lankának hasonlóak (vagy jobbak) a Perzsa-öböl menti államo- Lankának hasonlóak (vagy jobbak) a Perzsa-öböl menti államo-ának hasonlóak (vagy jobbak) a Perzsa-öböl menti államo- (vagy jobbak) a Perzsa-öböl menti államo-
kénál, ám a GCC országai mindkét adat tekintetében jóval magasabb fejlettségi 
szinten találhatóak. Katar a 100.000 élve születésre jutó 7 anyai halálozással 
kiemelkedő a térségben, ám még az ebből a szempontból a legrosszabb mu- az ebből a szempontból a legrosszabb mu-
tatót produkáló Ománé (32 halálozás) is csak a harmada a második legkisebb 
aránnyal rendelkező Fülöp-szigetekének (99). Az indiai (200), bangladesi (240) 
és pakisztáni (260) értékek pedig összehasonlíthatatlanul a legrosszabbak. Ez 
utóbbi mutató tekintetében az 1000 élve születésre jutó 10,5-ös GCC-átlag a 
dél-ázsiaiénak a harmada.
•	 A több szociális és gazdasági mutatót magában foglaló, az életminőség álta- több szociális és gazdasági mutatót magában foglaló, az életminőség álta-n foglaló, az életminőség álta-
lános mérőszámaként elfogadott humán fejlettségi index (human development 
index, HDI) tekintetében a Perzsa-öböl menti államok magasan felülmúlják a 
dél-ázsiai országokat. A globális ranglistán a GCC-tagok közül a legjobb pozíciót 
Katar (31.) foglalja el, amelyet Szaúd-Arábia (34.), az Egyesült Arab Emírségek 
(40.) Bahrein (44.), Kuvait (46.) és Omán (56.) követ, míg a küldő országok közül 
Srí Lankát illeti meg a 73. hely, a többi vizsgált ország pedig a 117. és 146. pozí-í Lankát illeti meg a 73. hely, a többi vizsgált ország pedig a 117. és 146. pozí- Lankát illeti meg a 73. hely, a többi vizsgált ország pedig a 117. és 146. pozí-
ció között található.44

Harmadrészt nem szabad lebecsülni a külföldi munkavállalók által hazautalt 
pénzmennyiség gazdasági és szociális hatásait sem. A GCC államai az élen állnak 
a külföldre utalt fizetések GDP-hez mért aránya tekintetében, amely 2006-ban 
Bahreinben 12 százalékra, Kuvaitban, Ománban és Szaúd-Arábiában pedig 4-6 
százalék közé volt tehető.45 Ez a mennyiség abszolút értékben (az említett országok 
40 Uo.
41 Uo.
42 Uo.
43 Uo.
44 UNDP, 2015.
45 Naufal, Termos, 2010, 39. o. 
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sorrendjében) 1,5, 3, valamint 2,8, illetve Rijád esetén 15,6 milliárd dollárt jelentett, s 
ezzel a térség globálisan is kiemelkedő.46

Ez a pénzmennyiség a migráns munkavállalók származási országai – elsősor-
ban a dél-ázsiai államok – számára is jelentős: 2010-ben India (55 milliárd dollár), 
Banglades (11,1 milliárd dollár), Pakisztán (9,4 milliárd dollár), Srí Lanka (3,4 milliárd 
dollár) és Nepál (3,5 milliárd dollár) szintén jelentős összegeket fogadott be. Ezek 
az adatok a GDP nem elhanyagolható mértékét teszik ki: sorrendben a nemzeti 
össztermék 3,9, 11,8, 6 és 7,9 százalékát, valamint Nepál esetén a 22,9 százalékát.47 
Abszolút értékben így India tekinthető a legnagyobb hazautalt pénzmennyiséget 
befogadó országnak, míg a Fülöp-szigetek a negyedik, Banglades a hetedik, Pa-
kisztán a tizenegyedik helyet foglalja el.48

Már az adatok alapján is érzékelhető a jelenség pozitív hatása a migránst küldő 
ország számára, mikro- és makroszinten egyaránt: az egyének és családok szá-
mára jobb életkörülményeket, nagyobb megtakarításokat, valamint a magasabb 
szintű oktatási és egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférést jelent, nemzet-
gazdasági szinten pedig nagyobb lakossági fogyasztást, alacsonyabb mértékű 
szegénységet és nagyobb megtakarítási rátát eredményez.49 A hazautalásoknak az 
indiai Kerala állam gazdaságára való hatását vizsgálva Sebastian Irudaya Rajan és 
Kunniparampil Curien Zachariac is arra a következtetésre jutott, hogy

… a hazautalások Keralára gyakorolt hatása megmutatkozik a háztartások fo-ára gyakorolt hatása megmutatkozik a háztartások fo-ra gyakorolt hatása megmutatkozik a háztartások fo-
gyasztásában, megtakarításában, beruházásában, életminőségében és a tartós 
fogyasztási cikkek birtoklásában. A hazautalások kiemelt szerepet játszanak továb-
bá a Kerala államban megfigyelhető életminőség-javulásban, a humán fejlettségi 
indexnek az oktatás- és egészségügy fejlődésén keresztül történt változásában, 
valamint a szegénység és a munkanélküliség csökkenésében. A Perzsa-öböl, 
amely a keralai emigránsok döntő többségének az otthonául szolgál, fontos szere-
pet játszik ebben az egyenletben.50

Negyedrészt fontos megemlítenünk ugyanakkor a tévedés és a dezinformáltság 
hatását is. Minden valószínűség szerint komoly infrastruktúra áll a Dél-Ázsiából a 
Perzsa-öbölbe irányuló migráció mögött, amelyhez gyakran a rendszert működte-
tők szándékos átverései, a migránsok tévedései és jóhiszeműsége is hozzájárulhat. 
Ahogy Andrew Gartner a témával foglalkozó 2012-es tanulmányának a végén írta, 
„miközben az [általam megfogalmazott] érvek nem mondanak ellent a Perzsa-öböl 
menti migráció racionalitásának, ez a racionalitás ki van téve a félrevezető tájé-
koztatás és a hamis információk viharának”.51 A kutató véleménye szerint a GCC 
országaiba való elvándorlás a „családi megélhetési stratégia” részét képezi, így kol-
lektív döntésként értelmezendő.

46 Uo. 
47 The World Bank, 2011, 32. o. 
48 The World Bank, 2011, 13. o. 
49 Naufal-Termos, 2010. 40. o.
50 Irudaya Rajan, Zachariah, 2010. 45. o.
51 Gardner, 2012. 58. o.
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Mindezen okokból kifolyólag kijelenthető, hogy egyértelműen érvényesülnek a 
GCC területére irányuló migráció pozitív gazdasági-szociológiai hatásai. Posner és 
Weyl már idézett cikkében egyenesen arra a következtetésre jut, hogy a folyamat 
globálisan – az emberi jogi jogsértések ellenére – pozitívként értékelendő, hiszen 
nagyban hozzájárul a világszintű egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Míg a nyugati 
és a fejlett országok a belső esélyegyenlőség megvalósítását helyezik a középpont-
ba, a globális egyensúlytalanságokat pedig a tevékenységükkel fokozzák, addig 
az „öbölmodell” épp ellentétesen működik: a belső társadalmi különbségek árán 
nemzetközi szinten csökkenti azt. A 3. számú ábrán látható ez a jelenség. Az ábra 
bal felső sarkában az OECD-tagállamok találhatóak, tőlük pedig délkeleti irányban 
a Perzsa-öböl menti államok, a jobb alsó részen az e tekintetben éllovas Katarral.

3. ábra
Az egyes kormányzatok politikáinak hatása

a nemzeti és nemzetközi egyenlőtlenségekre52

52 Posner, Weyl, 2014.
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konklúzió

Összességében tehát kijelenthető, hogy miközben emberi jogi szempontból 
igen aggályos a Dél-Ázsiából a Perzsa-öböl arab államaiba áramló migráns 
munkavállalók rendkívül nagy száma, addig a folyamat gazdasági-szocio-

lógiai előnyei vitathatatlanok. Természetesen lehetetlen – és talán fölösleges 
is – a két szempontot összemérni, a vizsgálat mindenesetre fontos tanulságokat 
mutatott ki.

Egyrészt egyértelmű, hogy a Perzsa-öböl területére irányuló migráció érté-
kelésekor figyelembe kell vennünk egyszerre több, egymásnak akár ellentmondó 
nézőpontot is. Az emberi jogi érvek kizárólagos hangsúlyozása elfedi a folyamat re-
gionális és globális hatásait, a gazdaságszociológiai nézőpont pedig nem foglalkozik 
az egyéni sorsokkal, hiszen csak aggregát adatokat használ. Ebből következően a 
GCC tagállamainak a politikáit normatív alapon megítélni erősen ellentmondásossá 
válhat.

Másrészt a vizsgálat fontos tanulságokat rejt a nemzetközi emberi jogi szabá-
lyozás számára is. A jelenséget kontrollálni kívánó rezsim – a ratifikációk alacsony 
száma és a kontrollmechanizmusok hiánya miatt – nemcsak alacsony hatékonysá-
gú, de adott esetben az egyén számára racionális döntés meghozatala ellen irányul, 
ebből kifolyólag az évtizedekkel ezelőtti szerződések és szabályok által létrejött 
rendszer átgondolása a 21. század második évtizedére indokolttá vált.
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