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A migráció hagyományosan nem 
kiemelt tárgya a nemzetközi kap-
csolatok tudományának. A problé-

ma ugyanis főleg a migránsokat fogadó 
országokban jelenik meg, és az általa 
felvetett – jogi, rendészeti, gazdasági, 
szociológiai fókuszú – kérdések megvá-
laszolása is más diszciplínák érdeklődé-

sét keltette fel. Hasonlóképpen, az állam-
apparátusokban sem elsősorban a külügy 
foglalkozott a migrációval, hanem a bel-
ügyi és szociális tárcák, illetve a helyi 
önkormányzatok.1

A migráció ugyanakkor nemcsak a 
befogadó, de a küldő államok életére 
is hatással van, főleg ha rövid idő alatt 
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Az elmúlt évtizedekben Latin-Amerika számos országa komplex és innovatív programokat 
hozott létre annak érdekében, hogy a tömeges kivándorlás eredményeképpen létrejött diasz-
pórák szükségleteit felmérje, és hozzáférjen az e diaszpórák jelentette, politikailag és gaz-
daságilag értékes erőforrásokhoz. E politika fő céljai között szerepel a tájékoztatás, illetve a 
konzulátusok tevékenységének a szélesítése, továbbá az anyaország és a diaszpóra szervezetei 
közti konzultációs mechanizmusok kialakítása. Ide tartozik még e határon túli szervezetek 
bevonása a fejlesztési projektekbe, a hazatelepülés és a befektetés ösztönzésével. De ide sorol-
ható az ismeretek cseréjét biztosító hálózatok megteremtése is. Hogy ezeket az összetett és új-
szerű tevékenységi területeket jobban össze tudják hangolni, az illető latin-amerikai országok 
külügyminisztériuma belső strukturális változásokon ment át: ezen országok – pl. Mexikó 
vagy Ecuador – egy sor olyan jó gyakorlatot alakítottak ki, amelyek Közép- és Kelet-Európá-
ban is hasznos modellek lehetnek a diaszpórával kapcsolatos politika tervezéséhez.

In order to assess the needs of their rapidly growing diasporas and also to have an access 
to the politically and economically valuable resources these diasporas yield, many Latin 
American countries created complex and innovative programmes of diaspora engagement 
with a developmental perspective. Main directions of this kind of policy-making include the 
broadening of the outreach and the area of activities of the consulates, setting up consultative 
mechanisms with diaspora organizations, engaging these organizations in development 
projects, providing incentives for return migration and investment and creating diaspora 
networks for knowledge exchange. The respective Latin American foreign affairs ministries 
underwent internal structural changes for better coordinating these complex and novel 
activity areas: a set of good practices of countries as Mexico or Ecuador could be useful as 
models for designing diaspora policies in Central and Eastern Europe.

* * *
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jelentős számú polgára költözik külföld-
re. A klasszikus migrációs történetekben 
a bevándorlók előbb-utóbb állampol-
gárságot szereztek a fogadó országban, 
integrálódtak a társadalmukba, a küldő 
országok külügyi apparátusát pedig a 
folyamat csak annyiban érintette, hogy 
a konzulátusok adminisztratív terhelése 
megnőtt, segítségnyújtó szerepükre egy 
ideig nagy szükség mutatkozott. Ezt nem 
minden esetben voltak képesek kielégíte-
ni. A migráció, bár motivációi igen össze-
tettek, gyakran politikai okokból indul 
meg, és ilyenkor az állam és a kivándo-
rolt állampolgáraiból létrejött diaszpóra2 
viszonya ellenséges vagy legalábbis tá-
volságtartó. Az államszocializmus idő-
szakában hagyományosan ilyen volt a ke-
let-európai államok diaszpórapolitikája, 
de a mai napig találunk olyan országokat 
– mint Kuba vagy Venezuela –, amelyek 
esetén a diaszpóra jelentős része nyíltan 
kormányellenes, a külügy pedig nem fog-
lalkozik az érdekeik képviseletével.3

Az új évezredben azonban a migráció 
tömegessé válása, a globális migrációs 
rendszerek kialakulása rámutatott, hogy 
sok ország számára a kivándorlás foko-
zódása nem múló állapot, fejlődési fázis, 
hanem állandó és strukturális meghatá-
rozottság, amelyhez a kormányzatnak 
idomulnia kell. Kelet-Európa, a Magreb, 
a Közel-Kelet, a szubszaharai Afrika, 
Délkelet-Ázsia, a Távol-Kelet és Latin-
Amerika – azaz a legfejlettebb nagyrégi-
ókon kívül a világ összes országa – szá-
mára immár realitás, hogy az állampol-
gárok egy jelentős része folyamatosan 
külföldön tartózkodik, ugyanakkor az 

állampolgárságukról nem mondanak le, 
gyakran hazalátogatnak, és az online 
kommunikációs csatornáknak köszönhe-
tően folyamatos interakcióban vannak az 
otthon maradottakkal. Ezt az új jelensé-
get „transznacionális” nemzetmodellnek 
nevezi a szakirodalom.4

Az új helyzet új megközelítést tett 
szükségessé: az alacsony és közepes jö-
vedelmű országok számára a diaszpóra 
egyre fontosabb erőforrást jelenthet, ha 
a kormányzat megfelelően közelít azok-
hoz, akik külföldön keresik a boldogulá-
sukat, a szülőföldjükhöz fűződő kapcso-
lataikat azonban nem tudják és/vagy nem 
akarják feladni. Emiatt számos ország 
külügyi apparátusa a szűken vett konzu-
li feladatok ellátásán túl újabb és újabb 
tevékenységi körökkel kezdte bővíteni a 
munkáját. Ezek a rendszeres konzultáci-
óktól az egészségügyi szűréseken és az 
oktatási programokon át a hazatérést és 
a szülőhazában történő befektetéseket 
ösztönző intézkedésekig terjednek. Sok 
esetben a külügyminisztériumon be-
lül megjelent egy kis szervezeti egység, 
amely a diaszpórával foglalkozott, és a 
folyamatos kompetencia- és kapacitás-
bővítések eredményeképpen főosztályi 
vagy akár külön intézeti rangra emelke-
dett. Több latin-amerikai, ázsiai és afri-
kai ország esetében még a minisztérium 
nevébe is bekerült a migrációra vagy a 
diaszpórára utaló kifejezés, mint példá-
ul Ecuadorban, ahol Külügyi és Humán 
Mobilitási Minisztérium a tárca hivatalos 
elnevezése.5

A jelen tanulmány arra tesz kísérle-
tet, hogy ezt a folyamatot egy konkrét 
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földrajzi térség, Latin-Amerika elmúlt 
három évtizedéből vett példáin keresztül 
bemutassa és értelmezze. Az új típusú 
diaszpórapolitika általános bemutatását 
és a konkrét latin-amerikai migrációs 
folyamatok vázlatos ismertetését köve-
tően négy olyan közpolitikai területet 
mutatok be, ahol számottevő változások 
mentek végbe több latin-amerikai ország 
esetében. Ezek: a konzuli feladatkörök 
bővülése; partnerségi kapcsolatok a di-
aszpórával; a hazatérést és befektetést 
ösztönző programok; valamint a ma-
gasan képzett migránsokat megcélzó 
diaszpórahálózatok kialakítása. A tanul-
mányt rövid összefoglaló zárja, amely 
reflektál arra, hogy Kelet-Közép-Európa 
és Magyarország számára milyen tanul-
ságokkal járhatnak a latin-amerikai ta-
pasztalatok.

A felhasznált források közé a szakiro-
dalmon túlmenően egy kérdőíves kutatás 
eredményeit is beemeltem, amelyet latin-
amerikai országok külügyminisztériu-
mainak migrációval foglalkozó munka-
társaival készítettem.6 A téma tanulmá-
nyozásához felbecsülhetetlen segítséget 
jelentett a Magyar Ösztöndíj Bizottság 
kutatói ösztöndíja, amellyel 2011-ben hét 
hónapot Mexikóban tölthettem.

Új kapcsolatok az állam
és a diaszpóra között:
motivációk, lehetőségek és kihívások

A diaszpóra fontosságát a migránsokat 
küldő állam számára több tényező adja:
• az állampolgári jogaikkal élnek, sza-

vaznak;

• a külföldön átvett kulturális és ér-
tékrendbeli mintákat közvetítik, sze-
repmodellek az otthon maradottak 
számára;

• nem utolsósorban pedig pénzt külde-
nek haza, potenciális befektetők.

A diaszpóra tagjai számára is fontos 
a küldő állammal (illetve, praktikusan, 
annak külképviseletével) fenntartott jó 
viszony, mivel:
• adminisztratív feladatok sokaságá-

hoz szükséges a konzulátus segítsé-
ge;

• az illegálisan a fogadó országban 
tartózkodók, az emberkereskedelem 
vagy egyéb szervezett bűnözői te-
vékenység áldozatai a külképviselet 
segítségére szorulhatnak;

• a migránsok érdekeinek a fogadó 
ország hatóságai felé történő közve-
títésében a külképviselet hatékony 
szerepet játszhat.7

A kölcsönös egymásrautaltság prag-
matikus együttműködésre készteti a 
két felet, amely során a migránsok ad-
minisztratív segítségnyújtásra, illetve 
jog- és érdekvédelemre számíthatnak, 
a küldő állam kormánya pedig szavaza-
tokra és pénzre. Ebből azonnal látszik, 
hogy minél népesebb – és gazdaságilag 
sikeresebb – egy diaszpóra, annál fon-
tosabb célpontjává válik a választások 
előtti politikai kampánynak. Nyugat-Eu-
rópa és az Amerikai Egyesült Államok 
számos latin-amerikai, közel-keleti vagy 
dél-ázsiai politikus kampánykörútjának 
elengedhetetlen állomása, és sok esetben 
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a kampány finanszírozásához szükséges 
adományok legfontosabb forrása.

Nincs általánosan elfogadott norma 
arra, hogy egy állam polgára, ha külföl-
dön él, és állandó lakcímmel (már) nem 
rendelkezik a származási országban, ho-
gyan és kire szavazhat. Ahogy azonban 
a diaszpóra mérete nő, ez a kérdés egyre 
fontosabbá válik. A latin-amerikai or-
szágok többségében a diaszpórában élők 
az elnök személyére, esetleg pártlistára 
szavazhatnak. Néhány ország azonban 
– mint például a Dominikai Köztársaság – 
extraterritoriális választókörzeteket is 
létrehozott, amelyekben a migránsok 
egyszerre választók és választhatók. Más 
szóval: a dominikai parlamentben olyan 
képviselők is ülnek, akik a floridai vagy 
a spanyolországi „választókörzet” szava-
zóit képviselik.8

Ha mindehhez hozzávesszük azt a tech-
nikai, mégis igen fontos részletet, hogy 
a választásokon általában a konzulátu-
sokon személyesen leadott szavazattal 
lehet részt venni, egyértelműen látszik, 
hogy a „transznacionális nemzet” politi-
kai életében a külügyi apparátus szerepe 
kiemelkedően fontos. A diaszpóra akár 
a mérleg nyelve is lehet a választásokon, 
és bár a részvételi arányuk számszerűen 
általában nem éri el a hazai lakosságét, a 
politikai szimpátiájuk megnyerése azért 
is fontos minden politikai erő számára, 
mert a migránsok egyúttal szerepmodel-
lek is. A migráció ugyanis egy egyenlőt-
len, hierarchikus térben zajlik, ezért az 
otthon maradottak számára fontos, hogy 
a gazdagabb, fejlettebb országban élő, ott 
helytálló, „sikeres” migránsok hogyan 

vélekednek az otthoni politikai szerep-
lőkről.

A pártpolitikai szempontokon túlme-
nően a migránsok azért is rendkívül fon-
tosak a küldő állam kormányzata számára, 
mert az általuk hazautalt pénz (a továb-
biakban: hazautalások) az ország gaz-
daságának fontos pilléreit jelenti. Egyes 
kisebb, szegényebb államok esetében a 
hazautalások a teljes bruttó nemzeti jöve-
delem (GNI) 30-40 százalékának megfe-
lelő összeget tesznek ki, de még a nagy 
és népes Mexikó nemzeti jövedelmében 
is nagyobb tételt jelentenek a hazautalá-
sok, mint a legnagyobb állami vállalat, 
a monopolhelyzetben levő kőolaj-kiter-
melő cég teljes bevétele. A hazautalások 
ugyanakkor elaprózott (jellemzően havi 
rendszerességgel érkező, átlag 200-300 
dolláros nagyságú) magánjövedelmek. 
A küldő állam kormányzatának érdeke, 
hogy minél több hazautalás érkezzen, 
hiszen azzal fogyasztásra fordított és fo-
gyasztási adóval terhelhető pénzösszeg 
áramlik be az országba – bár jövedelem-
adóval nem tudja terhelni ezt a már le-
adózott vagy eleve informálisan szerzett 
és hazaküldött jövedelmet. Ösztönözheti 
viszont a befektetést, a jótékonykodást, 
segítheti a pénzügyi közvetítőrendszerek 
működését.

A diaszpóra tehát a küldő ország fejlődé-
sének a záloga lehet, és ezt a legtöbb érintett 
kormányzat már felismerte – olyannyira, 
hogy a szakirodalom sok ilyen országra 
a „kivándorlási állam” (emigration state) 
kifejezést használja.9 Ebben az esetben 
a kormányzat feladata nem a migráció 
megállítása, csökkentése, hanem annak 
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jobb menedzselése, fejlesztési szempontú 
kezelése. A kivándorlási állam a külügyi 
apparátusa segítségével a migránsokat 
fogadó országban – a diaszpóra igénye-
inek megfelelően (lásd fentebb) – olyan 
tevékenységeket folytat, amelyek célja, 
hogy a diaszpóra jólétét növelje, joga-
it biztosítsa, és a szülőhazához fűződő 
gazdasági és identitásbeli kapcsolódását 
elősegítse azzal az implicit céllal, hogy a 
diaszpóra politikai és gazdasági erőfor-
rásai valamilyen módon kiaknázhatóak 
legyenek a saját kormányzata számára.

Ez az aktivitás több szinten folyhat. 
Az egyik a kormányközi „high politics”, 
amikor az érintett két állam vezetői bi-
laterálisan vagy regionális, nemzetkö-
zi fórumokon keresnek megoldásokat 
a diaszpóra problémáira. Ebben a kül-
ügy a hagyományos, információgyűjtő 
és döntés-előkészítő szerepkörben vesz 
részt. A másik a „low politics”, amikor 
a fogadó ország helyi – civil, vállala-
ti, önkormányzati – szereplői válnak a 
migránsokat küldő ország külügyi ap-
parátusának a partnereivé. Ezek a szak-
diplomáciai tevékenységek jellemzően a 
külügyminisztériumon belüli szakosított 
szervezeti egység proaktív munkája nyo-
mán alakulnak ki. A jelen tanulmány ez 
utóbbi, a low politics körébe tartozó tevé-
kenységeket mutatja be. Előtte azonban 
szükséges néhány megállapítást tenni a 
latin-amerikai emigráció kialakulásáról, 
dinamikájáról és főbb jellemzőiről.

Kivándorlás Latin-Amerikából

Latin-Amerika, amely a Kolumbusz óta 
eltelt bő öt évszázadban csaknem mind-
végig migránsokat fogadó, az önként 
(európai) vagy kényszerűen (afrikai) 
odaérkezők által benépesített régió volt, 
az elmúlt mintegy harminc évben mig-
ránsokat küldő régióvá vált. A latin-ame-
rikai országok többségének gazdasági 
és munkaerőpiaci folyamatait nagyban 
meghatározta az adósságválság, amely 
az 1982-es mexikói államcsőddel és az 
annak tovagyűrűzéseként is felfogha-
tó további válságokkal érte el a kritikus 
szintet. Ezek az államok könnyen ju-
tottak hitelekhez az 1970-es években, 
ugyanakkor a termelő apparátusra jóval 
korlátozottabb ráhatással bírtak, mint az 
államszocialista országok vagy a kelet-
ázsiai fejlesztő államok.

Az importhelyettesítő iparosítási po-
litikáktól remélt gazdaságszerkezeti 
átalakulás, vagyis a szekunder szektor 
részarányának jelentős növekedése La-
tin-Amerikában nem vagy csak nagyon 
korlátozottan ment végbe. Ennek ellené-
re hatalmasra duzzadt a nagyvárosokban 
élő, az ipari termelésbe és a szolgáltató 
szektorba kiszolgáltatott és eseti mó-
don bekapcsolódó társadalmi réteg, a 
prekariátus. A nagy létszám többek közt 
abból adódott, hogy az 1980-as évek vé-
géig még nem zajlott le a második demo-
gráfiai átmenet: a teljes termékenységi 
ráta a legtöbb országban jóval a repro-
dukciós szint felett maradt. Így az 1980-
as és 1990-es évek gazdasági krízise a 
fiatal és – a szociális ellátórendszerek 
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fejletlensége miatt – igen kiszolgáltatott 
városi, illetve belső migrációs háttérrel 
rendelkező lakosság megélhetését tette 
kockára.10

Nem véletlen tehát, hogy éppen ezek-
ben az időkben indult meg a latin-ame-
rikai országok jelentős részéből a töme-
ges kivándorlás, elsősorban az Amerikai 
Egyesült Államok irányába. A tradicio-
nális migráns nemzetek és célterületeik 
(mexikóiak: Kalifornia és délnyugat; ku-
baiak: Florida; karibi hispanók: New York 
és környéke) nagyfokú diverzifikálódása 
zajlott le az 1990-es években. Egyes or-
szágokban a neoliberális strukturális re-
formok (az 1990-es perui Fujishock), má-
sutt egy szabadkereskedelmi szerződés 
okozta külföldi árudömping (a NAFTA 
1994-es létrehozása nyomán összeom-
ló mexikói mezőgazdaság), míg megint 
máshol a továbbgyűrűző adósságspirál 
miatti fizetésképtelenség (Ecuador 2000-
ben, Argentína 2001–2002-ben) okozott 
drasztikus megélhetési problémákat. 
Mindezt tetézte a 2001-es New York-i 
terrortámadás nyomán rendkívül szigo-
rúvá vált határőrizeti és vízumpolitika az 
Egyesült Államok részéről, ami a latin-
amerikai migráció első számú célorszá-
gát sokak számára elérhetetlenné tette. 
Mivel a migrációs nyomás nem csökkent, 
sokan a gazdaságilag felszálló ágban 
lévő dél-európai országokba (Spanyolor-
szág, Portugália, Olaszország) vándorol-
tak, ahol egyrészt a nyelvi és kulturális 
kapcsolatoknak köszönhetően kevésbé  

volt nehéz a beilleszkedés, másrészt az 
építőipar és a szolgáltató szektor munka-
erőigénye miatt a bevándorlási politika is 
igen liberális volt. Ennek az időszaknak 
a 2008-as gazdasági válság vetett véget, 
ami egyrészt a latin-amerikai migránsok 
lassú visszaáramlását indította el, más-
részt további célországokat tett népszerű-
vé számukra, köztük a földrészük sike-
resebb országait is – elsősorban Chilét.11

Jelenleg mintegy 28 millió latin-ameri-
kai születésű ember él a szülőhazáján kí-
vül. Túlnyomó többségük (18,5 millió fő) 
az Amerikai Egyesült Államokban lakik, 
amelyet a sorban Spanyolország (2,5 mil-
lió fő) és Argentína (1 millió fő) követ.

Új intézményi struktúrák
és programok

A nagy létszámú diaszpóra kialakulása 
következtében a főbb latin-amerikai mig-
ránsküldő országok – elsősorban Mexi-
kó, Kolumbia, Ecuador és Peru – külügyi 
apparátusa egyre nagyobb nyomás alá 
került: ezt a komplex viszonyrendszert is 
menedzselniük kellett az adminisztratív 
és primer segítségnyújtó funkciók ellá-
tása mellett. A konzulátusok irányába 
az az elvárás fogalmazódott meg, hogy 
differenciálják a feladataikat, és válja-
nak kapcsolattartó pontokká, egyfajta 
kihelyezett kormányablakokká, szava-
zóhelyiségekké, közösségi pontokká, 
befektetési tanácsadókká és fundraising 
ügynökségekké egyszerre.
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1. táblázat12 
A latin-amerikai országok rezidens és migráns népessége

(születési ország szerinti stock adat), a fő kivándorlási célországok, az egy főre jutó GNI 
(bruttó nemzeti jövedelem), valamint a hazautalások aránya a GNI százalékában (2010)

Ország

Rezidens 
népesség 
(millió fő)

Kivándoroltak 
(stock)

Fő 
kivándorlási 
célországok 

(sorrendben)

GNI/fő 
(USD)

Hazautalások/
GNI (%)

Argentína 40,3 956 800 ES, US, CL 7 570 0,23
Bolívia 9,9 684 600 ES, AR, US 1 620 6,26
Brazília 193,7 1 367 100 US, JP, ES 8 040 0,28
Chile 17 633 600 AR, US, ES 9 420 0,01
Costa Rica 4,6 125 300 US, NI, PA 6 230 2,14
Dominikai 
Köztársaság 10,1 1 035 800 US, ES, IT 4 510 7,50

Ecuador 13,6 1 147 800 ES, US, IT 3 920 4,55
El Salvador 6,2 1 269 100 US, CA, GT 3 370 17,37
Guatemala 14 871 900 US, MX, BZ 2 620 11,82
Honduras 7,5 569 700 US, ES, NI 1 820 19,01
Kolumbia 45,7 2 122 100 US, VE, ES 4 930 1,78
Kuba 11,2 1 219 200 US, ES, IT n. a. n.a.
Mexikó 107,4 11 859 200 US, CA, ES 8 920 2,62
Nicaragua 5,7 728 700 CR, US, ES 1 000 13,38
Panama 3,5 141 100 US, CR, ES 6 710 0,83
Paraguay 6,3 510 400 AR, ES, BR 2 270 3,82
Peru 29,2 1 090 800 US, ES, IT 4 150 2,10
Uruguay 3,3 353 400 AR, ES, US 9 360 0,30
Venezuela 28,4 521 500 US, ES, CO 10 150 0,04
Összesen 557,6 27 208 100    

Rövidítések: AR: Argentína; BR: Brazília; BZ: Belize, CA: Kanada; CL: Chile; CO: Kolumbia;
CR: Costa Rica; ES: Spanyolország; GT: Guatemala; IT: Olaszország; JP: Japán; MX: Mexikó;
NI: Nicaragua; PA: Panama; US: Amerikai Egyesült Államok; VE: Venezuela.
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Mindez nem ment könnyen. Egy perui 
antropológus13 leírásából kiderül, hogy 
országa tehetős családokból szárma-
zó karrierdiplomatáinak és az alacsony 
iskolázottságú, többségükben indián 
származású migráns honfitársaiknak az 
Egyesült Államokban levő képvisele-
tein történt első találkozóit a kölcsönös 
értetlenség jellemezte, hiszen olyan em-
berek ültek egy asztalhoz, akik Peruban 
soha nem tettek volna ilyet. A diploma-
ták korábban a „high politics” döntés-
előkészítői és információgyűjtői voltak, 
így merőben szokatlan volt a számukra, 
hogy társadalombiztosítási vagy lakhatá-
si problémákról kell tárgyalniuk. A mig-
ránsok pedig, akik Peruban azt szokták 
meg, hogy a politikai-államigazgatási 
szféra képviselői csak akkor érdeklőd-
nek irántuk, ha választások közelednek, 
gyanakodva figyelték a honi diplomaták 
hirtelen közeledését.

A gyanújuk nem is volt alaptalan. 
Az ezredforduló körüli években a 
diaszpórakérdés, a migránsok jogainak 
a védelme számos latin-amerikai ország 
elnökválasztási kampányának volt a ki-
emelt témája. A fentebb már részletezett 
szavazóbázis- és forrásbővítési verseny-
ben a diaszpóra megnyerése a választá-
si győzelem kulcsa lehetett. 1996-ban a 
Dominikai Köztársaságban egy olyan 
jelölt – Leonel Fernández – győzött az el-
nökválasztáson, aki élete nagyobb részét 
maga is migránsként töltötte New York-
ban.14 2000-ben Vicente Fox történelmi 
győzelme Mexikóban – amely az előtte hét 
évtizedig regnáló PRI párt vereségét hozta 
el – jelentős részben a migráns szavazóknak 

volt köszönhető.15 A kortesbeszédekben 
egyre gyakoribbá vált a diaszpórára a ha-
táron túli, de a nemzet integráns részét 
képező nemzettestként való hivatkozás. 
A 2000-es évek elején a tizenkilenc me-
gyéből álló Uruguay baloldali politikusai 
„Huszadik megyeként” (Departamento 
20) kezdték emlegetni a migránsokat. 
Peruban Alejandro Toledo elnökjelölt 
pedig „Ötödik suyo” (Quinto suyo) né-
ven beszélt a diaszpóráról, utalva az Inka 
Birodalomra, amely a négy égtáj szerint 
négy országrészre (kecsuául: suyo) tago-
zódott.16

A szimbolikus politizálás tehát sok 
esetben sikert aratott a migránsok köré-
ben, és a választási ígéretek értelmében 
megindult a külügyi apparátus átalakí-
tása a diaszpórával való kapcsolattartás 
intenzívebbé tétele érdekében. Irányát 
illetően ez egy top-down folyamat volt, 
amit – ahogy az idézett perui eset is mu-
tatja – a diplomaták némiképp idegen-
kedve, újabb végrehajtandó feladatként 
fogadtak. Ennek ellenére számos sikeres 
esetről számol be a szakirodalom, külö-
nös tekintettel Mexikóra, amely az elmúlt 
tizenöt évben összesen ötvenre növelte az 
Amerikai Egyesült Államokban működő 
konzulátusainak a számát, mindegyik-
ben egy vagy több, a migránsok szociális 
és jogi érdekvédelmével foglalkozó szak-
diplomatával.17

Ezt a stratégiai irányváltást természe-
tesen koordinálni kellett, így az érintett 
országok külügyminisztériumában is lét-
rejött egy-egy szervezeti egység, amely a 
külképviseletek migrációval kapcsolatos 
tevékenységét koordinálja. Mexikóban 
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ezt a feladatot a külügyminisztérium 
épületében működő, de szervezeti és költ-
ségvetési szempontból autonóm „Külföl-
dön Élő Mexikóiak Intézete” (Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, IME) látja 
el, amely emellett a mexikói kormányzat 
különböző szereplőit tömörítő migráci-
ós tanács koordinálását is végzi, illetve 
biztosítja a különböző minisztériumok 
fennhatósága alá tartozó, a migránsokat 
is érintő szociális programok szakmai 
koherenciáját. Nagyon hasonló volt az 
ecuadori „Nemzeti Migrációügyi Titkár-
ság” (Secretaría Nacional del Migrante, 
SENAMI) szerepköre is, amely azonban 
2013-ban tovább bővült. A külügymi-
nisztérium új neve „Külügyi és Humán 
Mobilitási Minisztérium” (Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana) lett, és a miniszter két he-
lyettese közül az egyik a külpolitikáért, 
a másik a diaszpóráért felel, ez utóbbi 
feladatkörbe beleértve a hazaköltözni kí-
vánó migránsokat segítő programok fel-
ügyeletét is. A többi ország (például Peru, 
Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, El 
Salvador) külügyminisztériumában álta-
lában egy-egy osztály, mintegy nyolc-ti-
zenkét fő felel a diaszpóra ügyeiért. Fon-
tos megemlíteni, hogy egyes kisebb és 
szegényebb országok (például Guatema-
la, Honduras, Nicaragua) nem rendelkez-
nek kellő humán és pénzügyi kapacitás-
sal a proaktív diaszpórapolitikához, míg 
ahogy korábban már említettem, Kuba és 
Venezuela politikai okokból nem kifeje-
zetten keresi a diaszpórához való kapcso-
lódás lehetőségeit.18

Az alábbiakban négy olyan szakpo-
litikai területet mutatok be, amelyek a 
külügyi apparátus migránsokra „han-
golásának” az eredményeképpen ala-
kultak ki. Ezek: a „szolgáltató” konzu-
látusok, a diaszpórával való partnersé-
gi kapcsolatok, a hazatérést ösztönző 
programok, valamint a fejlesztési célú 
diaszpórahálózatok.

A „szolgáltató” konzulátusok

Ha egy adott országban hirtelen meg-
növekszik a hazájukat elhagyók száma, 
az a külügyi apparátusa számára elsőd-
legesen a konzulátusok terhelésének a 
mennyiségi növekedésével jár. Ezt a kö-
zepes és alacsony-közepes jövedelmű la-
tin-amerikai országok erejükhöz mérten 
megpróbálták az állomány növelésével, 
helyi dolgozók bevonásával és rugalma-
sabb nyitvatartási idővel kompenzálni, 
több-kevesebb sikerrel. A fentebb ismer-
tetett új típusú diaszpórapolitika azonban 
a konzuli munka minőségi változását 
igényelte: a konzulátusok „szolgáltató” 
jellegének erősítését, tevékenységi körük 
diverzifikálását.19

Az elektronikus közigazgatás beveze-
tése talán sehol nem olyan sürgető, mint 
a diaszpóra nagyobb központjaiban. A több 
tízezer – esetenként több százezer – mig-
ráns, aki a küldő országuk konzuli kerü-
letéhez tartozik, egyrészt földrajzilag is 
gyakran nagyon messze él a konzulátus-
tól, másrészt nincs az a „szuperkonzu-
látus”, amely ekkora népességet ki tud-
na szolgálni. Különösen igaz ez azokra 
az időszakokra, amikor az elnök- vagy 
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parlamenti választások lebonyolítása is a 
külképviseletekre hárul.

A latin-amerikai országok többségé-
ben, ha valaki felvetette magát a szava-
zói névjegyzékbe, akkor kötelező részt 
vennie a választáson: ellenkező esetben 
pénzbüntetésre kötelezhetik. Ez alól a 
huzamosabb idejű külföldi tartózkodás 
a legtöbb országban felmentést nyújt, de 
nem mindenütt: Brazília például a kül-
földön élő polgáraitól is megköveteli a 
szavazást.

Mexikó (amelynek mintegy 11 millió 
polgára él az Egyesült Államokban) le-
hetővé tette a levélben történő szavazást, 
és néhány másik latin-amerikai ország 
is követte a példáját – például Ecuador, 
amely ezen felül az online szavazás le-
hetőségét is igyekszik megteremteni a 
külföldön élő polgárai számára. A „vir-
tuális konzulátusok” mindemellett lehe-
tőséget biztosítanak minden olyan ügy 
online intézésére, amelyre az ecuadori 
állampolgárok a konzulátuson jogosultak 
lennének.

Ezek az erőfeszítések rendkívül tisz-
teletreméltóak, a latin-amerikai diasz-
póra társadalmi és gazdasági realitásai 
azonban elég messze vannak az ügyeit 
online intéző „digitális állampolgár” 
eszményképtől. Az Amerikai Egyesült 
Államokban (és kisebb részben Nyugat-
Európában) élő latin-amerikai migránsok 
egy nem elhanyagolható része érvényes 
tartózkodási vagy bevándorlási engedély 
nélkül tartózkodik a fogadó országában, 
következésképpen igyekszik elkerülni 
a helyi hatóságokkal való mindennemű 
kapcsolatot. Ez egyrészt lehetetlenné 

teszi az egyén számára a társadalmi fel-
emelkedést, és maga a migrációs projekt 
sikeressége (vagyis a pénzgyűjtés vagy 
hazautalás, illetve a szaktudás vagy 
egyéb humán tőke bővítése) is veszélybe 
kerül. Másrészt, és ez még égetőbb prob-
léma, a migránsok fizikai épsége, testi 
és lelki egészsége is kockán forog, ha a 
deportálástól való félelmük miatt nem 
keresik fel az orvost, vagy ha bűncselek-
mény áldozatává válva nem fordulnak az 
igazságszolgáltatáshoz, sőt kifejezetten 
kerülik a rendőri szervekkel történő ta-
lálkozást.20

Mivel a „high politics” szférájában 
nem járt eredményekkel, és nem sikerült 
enyhítenie az egyre restriktívebb egye-
sült államokbeli bevándorlási szabályo-
kon, a mexikói külügyminisztérium a 
„low politics” felé fordult. Az 1990-es 
évek végén egy belső anyag kifejezetten 
arra ösztönözte a mexikói diplomatákat 
és a konzuli kar tagjait, hogy kezdjenek 
intenzív networking tevékenységbe a 
helyi önkormányzatokkal, bankokkal, 
egészségügyi szolgáltatókkal és más, he-
lyi szintű szereplőkkel. Mivel az Ameri-
kai Egyesült Államok adminisztratív és 
szabályozási rendszere sokkal decent-
ralizáltabb, mint az európai országoké, 
náluk nincs (központi, szövetségi szintű) 
személyazonosító okmány, erre a célra a 
jogosítvány és egy sor másik igazolvány 
is megfelel. A mexikói konzulátusok-
nak és az USA egyes helyi szereplőinek 
a megállapodásai nyomán az utóbbiak 
egyre nagyobb számban fogadták el az 
ún. „konzuli igazolványt” (matrícula 
consular) ahhoz, hogy azzal mexikói 
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állampolgárok bankszámlát nyissanak, 
egészségügyi szolgáltatásokat vegyenek 
igénybe, vagy akár jogosítványt szerez-
zenek.

A bevándorlásellenes politikai körök 
természetesen szót emeltek az általuk 
„hamis személyi igazolványnak” (fake 
ID) nevezett konzuli igazolvány ellen. 
A mexikói külügy erre azzal felelt, hogy 
az igazolvány nem a birtokosa migrációs 
státuszát igazolja, csupán a személyazo-
nosságát. A konzuli kapcsolatokról szóló 
bécsi egyezmény ugyanis lehetővé teszi, 
hogy a konzulátusok ilyen okmányt ki-
állítsanak – bár ez eredetileg az ellopott 
dokumentumok ideiglenes pótlására, 
nem pedig több millió, hosszabb ideig ér-
vényes igazolvány kiállítására vonatko-
zott. A heves társadalmi vitában az érin-
tett bankok, egészségügyi szolgáltatók 
és önkormányzati szereplők is a mexikói 
fél mellé álltak, hiszen napi működésük 
zavartalansága vagy üzleti érdekük fű-
ződött ahhoz, hogy a migránsok százez-
rei hozzáférjenek az egyes alapszolgál-
tatásokhoz. A szövetségi bíróság végül 
2003-ban jogszerűnek ítélte a konzuli 
igazolványok kibocsátását és elfogadá-
sát, amelyen felbuzdulva más országok, 
például Bolívia konzulátusai is hasonló 
dokumentumokat kezdtek kiadni.21

Az ezredfordulót követő évtized má-
sodik felében a marginalizált helyzetben 
levő migránsokat célzó újabb progra-
mok indultak a mexikói konzulátusokon. 
Az egyik ilyen az „egészségablakok” 
(Ventanillas de salud) névre keresztelt 
kezdeményezés, amelynek keretében a 
konzulátusok ügyfélterében az „ablakok” 

előtt órákig sorban álló migránsokon 
helyi civil szervezetek és önkéntes egész-
ségügyi dolgozók egyszerűbb szűrővizs-
gálatokat végeztek, és praktikus egész-
ségügyi, életvezetési tanácsokat adtak 
nekik. Egy másik programba helyi isko-
lákat, oktatási intézményeket vontak be 
annak érdekében, hogy a konzulátusok 
koordinálásával a sok esetben analfabé-
ta vagy alacsony iskolázottságú migráns 
felnőttek, illetve az iskolából kimaradó 
fiatalkorúak számára az alapvető ismere-
teket átadják.22

Partnerségi kapcsolatok a diaszpórával

A helyi civil társadalom altruizmusa fon-
tos erőforrást jelent a migránsok érdek-
védelmét célzó, de szűkös forrásokból 
működő konzulátusok számára. Még 
fontosabb azonban, hogy maguk a be-
vándorlók szerveződjenek önsegélyező 
civil egyesületekbe, és azok rendszeres 
kommunikációs kapcsolatban álljanak a 
konzulátusokkal. A partnerségi kapcso-
latok révén a diaszpóra igényei, céljai a 
külügyi apparátuson keresztül mind a 
migránsokat fogadó, mind pedig a kül-
dő ország kormányához könnyebben el-
jutnak. Másfelől a migránsok jelentette 
erőforrások (választási részvétel, közvé-
lemény-formálás, kollektív hazautalások) 
is jobban elérhetővé válnak a küldő or-
szág kormányzata számára.

A migráns szervezetek azonban meg-
lehetősen heterogénak. Egy tipológia23 
szerint a céljaik alapján „offenzív” és 
„defenzív” jellegűek különböztethetőek 
meg. Ez a kettősség egyúttal a szervezetek 
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belső struktúrájára és a külső (főként ál-
lami szereplőkhöz fűződő) kapcsolataik 
jellegére is utal. „Offenzív” célok alatt 
a fogadó országbeli jogi, gazdasági és 
szociális helyzetük javítása, az őket érő 
diszkrimináció csökkentése értendő. 
Ezek elősegítik a különböző nemzetisé-
gű, de hasonló migrációs helyzetű embe-
rek egymásra találását, viszont egy ilyen 
szervezet megalakulása a kormányzat 
különböző szintjeivel való konfliktusos 
viszonyt vetíti előre. A „defenzív” célok 
a közös identitás és kultúra védelme köré 
csoportosulnak – mint például az ünnep-
ségek, jótékonysági események szerve-
zése –, amelyek jellemzően az azonos 
helyről, azonos társadalmi-kulturális kö-
zegből érkező migránsokat hozzák össze, 
és a kormányzat gyakran pozitívan, bár 
némiképp paternalista módon viszonyul 
ezekhez a csoportokhoz.

A latin-amerikai migránsok által al-
kotott szervezetek többsége defenzív 
jellegű, konfliktuskerülő és konzervatív. 
Továbbá, mivel a fő szervező motívum 
esetükben a szülőföld, a szűkebb pátria 
(település, régió), fontos szerepe van szá-
mukra az otthon maradottak megsegíté-
sének. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy 
a migráns szervezetek minden esetben 
„transznacionálisak”, hiszen a közös élet-
helyzet (a fogadó országbeli napi felada-
tok és problémák, a küldő országbeli re-
ferenciapontok és társadalmi kötelékek) 
a két hely, kultúra és társadalom közötti 
közvetítő szerepre predesztinálja őket.24 
A küldő ország kormányzata szempont-
jából az eltérő szervezettípusok különbö-
ző erőforrásokat jelentenek. A szűkebb 

pátria alapján formálódó szervezetek 
gyakran folytatnak fundraising tevékeny-
séget az otthoniak megsegítésére, míg a 
fogadó országban aktív offenzívak haté-
kony lobbi- és véleményformáló szerepet 
tölthetnek be, mint ahogyan az a fentebb 
ismertetett mexikói konzuli igazolvány 
ügyében is történt. Fontos azonban meg-
jegyezni, hogy a küldő ország területi, 
etnikai, kulturális, gazdasági és poli-
tikai törésvonalai a migráns szervezeti 
szcénát is óhatatlanul felszabdalják. Luis 
Eduardo Guarnizo25 egyenesen a kolum-
biai diaszpóra „plurifragmentációjáról” 
(többszörösen tagoltságáról) beszél, 
amely – a szülőföld társadalmának a tö-
résvonalait leképezve – nagyban megne-
hezíti a szervezetek egymással, illetve a 
kolumbiai állammal és annak külképvi-
seleteivel való együttműködését.

Ennek ellenére számos latin-amerikai 
ország külképviseletein működnek „kon-
zultatív tanácsok” (consejos consultivos). 
Ezek a diaszpóra szervezeteinek a kép-
viselői és a külügyi apparátus dolgozói 
közötti, több-kevesebb rendszerességgel 
összeülő egyeztető testületek, amelyek 
az információáramlást, a közös álláspon-
tok kialakítását és a közös tevékenységek 
megtervezését segítik elő. Általában de-
centralizáltan és a helyi személyi feltéte-
lektől függően működnek (mint például 
Ecuador vagy Peru esetében). Mexikó 
viszont egy centralizált szervet is létre-
hozott, a „Külföldön Élő Mexikói Közös-
ségek Konzultatív Tanácsát” (Consejo 
Consultivo de las Comunidaded 
Mexicanas en el Extranjero). A szerve-
zet 105 tagja öt csoportból kerül ki: az 
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egyesült államokbeli mexikói szerveze-
tekből, a szövetségi kormányból, a tagál-
lami kormányokból, a külügy szakosított 
szervéből (IME), illetve az akadémiai 
szférából. Az ülések felváltva zajlanak 
Mexikóban és az Egyesült Államokban, 
a céljuk pedig a mexikói állam és a mig-
ráns szervezetek rendszeres és intézmé-
nyes kapcsolattartásának a biztosítása.26

Ennél jóval konkrétabb és célzottabb a 
„3x1 program migránsoknak” (Programa 
Tres por Uno para Migrantes), amely a 
migráns szervezetek és a mexikói állam 
közti társfinanszírozási mechanizmus a 
helyi fejlesztési projektek támogatására. 
A program alapkoncepcióját a Zacatecas 
államból elszármazott migránsok találták 
ki, és a megvalósításához Vicente Fox el-
nöksége alatt partnerre találtak a szövet-
ségi kormányban. A lényege a következő: 
minden egyes dollárt, amit az Amerikai 
Egyesült Államokban élő mexikóiak 
küldenek haza a szülőfalujukba valami-
lyen közösségi fejlesztési projekt (iskola, 
kórház, útépítés stb.) finanszírozására, 
egy-egy dollárral egészíti ki a települési 
önkormányzat, a tagállam kormánya és 
a szövetségi kormány – innen a program 
neve (3x1). A program gazdája a szociális 
minisztérium, de a migráns szervezetek 
a külügy révén kapcsolódnak be. A mai 
formájában 2002 óta működő séma fő 
előnye, hogy maguk a migránsok döntik 
el, hogy mire van szüksége a település-
nek.27

Fontos mozzanat, hogy a mexikói ál-
lam igyekezett úgy beállítani a 3x1 prog-
ramot, mint ami a származási települések 
fejlesztése révén hosszú távon csökken-

teni tudja a kivándorlás mértékét. Tanul-
mányok sora bizonyítja ugyanakkor azt, 
hogy bár e projektek növelik a migrán-
sok családtagjainak a jólétét, mégsem 
csökkentik a kivándorlás fő okát, a mun-
kanélküliséget. Mindezek mellett jelen-
tős az állami büdzsé elégtelenségének 
a problémája: évi 1 milliárd forintnak 
megfelelő pénzből képtelenség valóban 
tartalmas fejlesztéspolitikai programot 
működtetni egy 110 milliós népességű 
országban, ahonnan évente átlagosan fél-
millióan vándorolnak ki. Ennek ellenére 
más országok is elindították a migráns 
szervezetek adományait kiegészítő saját 
társfinanszírozásai programjaikat. Ilyen 
például El Salvador, ahol egy hurrikán 
áldozatainak a megsegítéséből nőtte 
ki magát a „Szolidaritás, ami egyesít” 
(Unidos por la Solidaridad) elnevezésű 
program, amelyet a külügyminisztéri-
um irányít, és főként infrastrukturális és 
egészségügyi beruházásokat finanszíroz 
az országban.28

Hazatérést ösztönző programok

Közkeletű vélemény, hogy egy kivándor-
ló akkor teheti a legtöbbet a hazájáért, ha 
miután összeszedett némi pénzt és szak-
tudást, hazaköltözik és vállalkozásba 
fog. Azonban – ahogy arra Jorge Durand 
tanulmánya29 felhívta a figyelmet – szá-
mos elmélet született arra vonatkozóan, 
hogy miért vándorol ki valaki, de annak 
a megmagyarázása, hogy miért tér vissza 
egy migráns, az ismert elméletek alapján 
igen bajos. Az önkéntes hazatelepülés 
nem tekinthető az eredeti migrációs döntés 
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inverzének: nem feltétlenül arról van szó, 
hogy azok a tényezők, amelyek alapján 
a migráns a fogadó országba érkezett, 
az egyik pillanatról a másikra megvál-
toztak, és már a származási országban 
tűnnek kedvezőbbnek. A hazatérő mig-
ránsok egy része kudarcot vallott külföl-
dön – ők legfeljebb jogi-adminisztratív 
segítségnyújtásra (illetve extrém esetben 
a holttestek hazaszállítására) számíthat-
nak. A sikeres migránsokat informáci-
ókkal, vámmentességgel, adókedvezmé-
nyekkel, mikrohitelekkel, munkaerőpiaci 
orientációval a visszatérésre ösztönző 
közpolitikák ugyanakkor több latin-ame-
rikai országban is születtek.

A külügyi apparátus diaszpóráért fele-
lős szervezeti egységei a legtöbb ország-
ban kiadtak egy – online és/vagy nyom-
tatott – tájékoztató anyagot, amely a 
hazatérés technikai és adminisztratív fel-
adataival kapcsolatos tudnivalókat tartal-
mazta. Ez a hasznos címek és weboldalak 
egyszerű felsorolását tartalmazó (bolívi-
ai és brazil) „hazatérési útmutatóktól” az 
olyan komplex programleírásokig terjed-
nek, amelyek az egyes, hazatérni kívánó 
migránscsoportok számára megpályáz-
ható kedvezmények és támogatások rész-
letes leírását tartalmazzák.

A hazatérés finanszírozása (egyirányú 
repülőjegy) e programok közös eleme. 
Azon migránsok számára, akik haza sze-
retnének jutni, de nincs rá pénzük, többek 
között Argentína és Mexikó is tart fenn 
egy keretet. Ez utóbbi ország azokat a 
migránsokat is hazautaztatja, akik egész-
ségügyi ellátásra szorulnak, az Amerikai 
Egyesült Államokban viszont nincs meg-

felelő egészségbiztosításuk. Egy másik 
egészségügyi program a hazalátogató 
migránsoknak nyújt ingyenes egészség-
ügyi szűrést, míg a „Honfitárs” (Paisano) 
nevű program ahhoz nyújt segítséget, 
hogy a hazatérés során a helyismerettel 
és jogi jártassággal nem rendelkező me-
xikói migránsok ne váljanak csalók vagy 
rablók áldozatává. A program pikantériá-
ja, hogy sok esetben a korrupt rendőrségi 
és önkormányzati személyek ellen kell 
fellépnie a migránsok védelmében.30

A javaikkal együtt hazatelepülők szá-
mára a legtöbb ország vámmentességet 
biztosít a behozni kívánt ingóságokra. 
Ezenfelül számos egyéb egyszeri „aján-
dékot” kínálnak – a feltöltött telefonkár-
tyától a távolsági buszjegyekig –, vala-
mint orientációs beszélgetéseket, mun-
káltatói adatbázisokhoz való hozzáférést 
és hasonló, a beilleszkedést segítő lehe-
tőségeket. Peruban könnyített elbírálású 
hitelhez, Bolíviában kedvezményesen 
bérbe vehető termőföldterülethez juthat-
nak a hazatérők. A speciálisan képzett 
migránsok számára ezek mellett külön 
programok léteznek, amelyek több havi 
fizetésnek megfelelő egyszeri anyagi tá-
mogatást is adnak – például az argentin 
Raíces vagy az uruguayi CUAC progra-
mok –, amelyekről részletesebben a kö-
vetkező alfejezetben lesz szó.31

A legkomplexebb hazatérési támoga-
tást Ecuador nyújtja. Egy külön fejlesz-
tési bank ad egyszeri, vissza nem téríten-
dő támogatást az emigrációból hazatérő 
kisbefektetők számára. A (később „ha-
zatérési támogatás” névre átkeresztelt) 
„Cucayo-alap” (Fondo Cucayo) 2008-tól 
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lépett működésbe, és az első két évben 
az ecuadori állam 3 millió dollárt utalt 
ki 230 projektre, amelyekhez a migrán-
sok összesen 11,5 millió dollár önrésszel 
járultak hozzá. A projektek csaknem öt-
ezer új munkahelyet teremtettek: jellem-
zően családi vagy szövetkezeti tulajdon-
ban levő szolgáltató vagy mezőgazdasági 
vállalkozások kaptak 25–50 százalékos 
támogatást. A támogatottak száma, bár 
figyelemreméltó ez az erőfeszítés egy 
alacsony jövedelmű országtól, eltörpül az 
ecuadori diaszpóra másfél milliós létszá-
mához képest. Ráadásul sok pályázó nem 
tudja előteremteni az önrészt, vagy nem 
rendelkezik olyan szakmai ismeretekkel, 
amelyekre alapozva sikeres pályázatot 
tudna írni. Mindezek miatt az átalakí-
tott diaszpóraügyi szervezet (amelyet a 
külügyminisztériumon belül egy külön 
miniszterhelyettes irányít) célja egyre in-
kább az, hogy üzleti tervek készítésével, 
a piaci hitelfelvételi lehetőségekről nyúj-
tott tájékoztatással segítse azokat, akik 
nem fértek be a minisztérium támogatási 
keretébe.32

Fejlesztési célú diaszpórahálózatok

A magasan képzett migránsok kultu-
rális tőkéje, amennyiben végérvénye-
sen kiáramlik az országból, érzékeny 
veszteséget jelent, és nagyban hátrál-
tathatja az ország fejlődését. Az agy-
elszívás (brain drain) néven ismert je-
lenség már viszonylag korán, az átfogó 
diaszpórapolitikák megalkotása előtt a 
latin-amerikai kormányok látóterébe ke-
rült. Az agyelszívásra adott közpolitikai 

válaszok Mercy Brown csoportosítása33 
alapján otthon tartó (retaining) és haza-
csalogató (attracting back) politikákra 
oszthatóak. Az előbbi csoportba egyebek 
mellett a kötelező otthoni munkaviszony 
minimális hosszának a meghatározása, 
a migránsok megadóztatása vagy az ott-
hon maradóknak nyújtott különféle en-
gedmények tartoznak, míg az utóbbiba a 
hazatérőknek nyújtott adó- és egyéb ked-
vezmények sorolhatóak.

Általánosságban egyik módszer sem 
bizonyult sikeresnek. A fejlődő vagy kö-
zepesen fejlett országok – a legnagyob-
baktól (Kína, India, Dél-Korea) eltekint-
ve – nem rendelkeztek azzal a tudomá-
nyos és kutatási infrastruktúrával, amely 
szakmailag megfelelt volna a képzett 
migránsoknak, még azonos vásárlóerejű 
bérek esetén sem. Az ő hazacsalogatá-
sukkal csak néhány latin-amerikai ország 
(Argentína, Guatemala, Mexikó, Panama 
és Peru) próbálkozott, ám a programok 
eredményessége mindegyik esetében 
megkérdőjelezhető. Egy jól beilleszke-
dett, magas életszínvonalhoz szokott tu-
dós vagy kutató „hazacsalogatása” nem 
kevés pénzbe kerül, és kérdéses, hogy azt 
a szaktudást, amit külföldön elsajátított, 
át tudja-e adni az otthoniaknak olyan ha-
tékonysággal, hogy az arra fordított köz-
pénz belátható időn belül megtérüljön.34

Mindezek miatt kialakult egy har-
madik mód az agyelszívás közpolitikai 
kezelésére: az úgynevezett „diaszpóra 
opció”. Az ezt követő országok arra tö-
rekednek, hogy a külföldön élő maga-
san képzett nemzettársaikat egy álta-
luk adminisztrált online „tudományos 
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hálózatba” rendezzék, hogy azon keresz-
tül a migránsok kulturális és társadalmi 
tőkéje az ország fejlődése számára fontos 
területeken, oktatási, gazdaság- vagy ke-
reskedelemfejlesztési projektekben hasz-
nosuljon. Vagyis azt az – általában elég 
szerény – büdzsét, amivel egy ilyen prog-
ram rendelkezik, nem néhány „csúcsér-
telmiségi” hazatelepítésére, hanem a mi-
nél több – lehetőleg az összes – magasan 
képzett emigránssal kiépített rendszeres 
kommunikációs mechanizmusok kiala-
kítására fordítják.35

Számos latin-amerikai ország rendel-
kezik tudományos hálózatnak tekinthető 
online kommunikációs csatornákkal. Az 
első ilyen az 1990-es évek közepén Ko-
lumbiában létrehozott „Caldas-hálózat” 
(Red Caldas) volt. Ez gyakorlatilag in-
formációs e-mail-listákból állt, és az 
egyes fejlett országokban élő kolumbiai 
tudósok koordinálták, a helyi kolumbiai 
konzulátusok anyagi és technikai segít-
ségével. Számos kétoldalú projekt jött így 
létre, például egy svájci–kolumbiai malá-
riaellenes program vagy egy német–ko-
lumbiai mérnökképzési együttműködés. 
A Caldas-hálózat a külföldön élő kolum-
biai tudósok lojalitására, hazaszeretetére 
épített, túl sok anyagi vagy szakmai ösz-
tönzőt nem nyújtott számukra. A hálózat 
tagjai általában akkor tudtak sikeres pro-
jekteket véghezvinni, ha volt egy olyan 
tudós, aki azt magáénak érezte, koordi-
nálta, felügyelte. A kolumbiai állam egy-
értelműen a megvalósult projektekben 
mérte a hálózat sikerességét, annak elle-
nére, hogy a tudósoknak a csúcstechno-
lógiákkal kapcsolatos privilegizált infor-

mációkhoz való hozzáférése önmagában 
is erőforrásnak tekinthető.

Ez akkor vált komoly problémává, ami-
kor a projektekben vállalt önrész mérté-
ke Kolumbia gazdasági nehézségei miatt 
1998-ban drasztikusan lecsökkent, így 
sok projekt akkor sem tudott megvalósul-
ni, ha a külföldi források és a know-how 
rendelkezésre állt. Sok esetben gondot 
jelentett a kolumbiai partner megtalálá-
sa is: a külügyminisztériumi tisztviselők 
ugyanis a kellő technikai ismeretek hiá-
nyában nem tudták elmagyarázni otthon, 
hogy mit javasolnak a külföldön élő tu-
dósok, így képtelenek voltak az önálló 
networkingre.36

A kolumbiai kormány a tanulságok 
alapján egy egészen más elvek szerint mű-
ködő programot hozott létre 2003-ban: ez 
a „Kolumbia egyesít minket” (Colombia 
Nos Une), amely ernyőprogramként szol-
gál mindazon projektek számára, ame-
lyek célja a diaszpórával való kapcsolat-
tartás. A projektek megvalósítása helyett 
már inkább az információáramlásra és a 
kapcsolatteremtésre koncentrál. Hasonló 
szellemű programok működnek El Salva-
dorban – „A tehetség külföldön” (Talento 
en el exterior) –, Mexikóban – „A mexi-
kói tehetségek hálózata” (Red de Talentos 
Mexicanos) – és Uruguayban – „Maga-
san képzett uruguayiak koordinációja” 
(Coordenadora de Uruguayos Altamente 
Cualificados, CUAC).

A konkrét „hazautaztatás” helyett 
az argentin „Gyökerek” (Raíces) és az 
ecuadori „Prométeusz” (Prometeo) prog-
ramok arra koncentrálnak, hogy önélet-
rajz-adatbázist építsenek, pályázati és 
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kutatási partnerségeket hozzanak tető 
alá, illetve részfinanszírozással segítsék 
a hazatérést, a korábban ismertetett ecua-
dori Cucayo-alaphoz hasonló konstruk-
cióban. A „ChileGlobal” program pedig 
arra törekszik, hogy a sikeres chilei szár-
mazású vállalkozók a vállalatuk termelő-
tevékenységének egy részét vagy egészét 
Chilébe telepítsék. E programok koordi-
nációs feladatait minden esetben az adott 
országok külügyminisztériuma végzi.37

Összefoglalás
Tanulságok Magyarország és a 
kelet-közép-európai régió számára

A migráció egyéni döntés eredménye, 
és ha kellően nagyok az ösztönző erők, 
a migráns így is, úgy is átjut a határon. 
Hiába épül több méter magas drótkerítés 
az Amerikai Egyesült Államok és Mexi-
kó határán, ha a két ország közti jövedel-
mi különbségek tízszeresek is lehetnek. 
Latin-Amerika számos országában a ki-
vándorlás a mindennapok részévé vált, 
és egyfajta „transznacionális nemzetek” 
jöttek létre, amelyek sajátossága, hogy 
a lakosság egy jelentős része permanen-
sen külföldön tartózkodik, de az állam-
polgárságát megtartja. Sőt, az infokom-
munikációs csatornák fejlődésének kö-
szönhetően napi szintű kapcsolatban áll 
az otthoniakkal, akik figyelemre méltó 
mennyiségű hazautalt pénzt is kapnak a 
diaszpóra tagjaitól.

A latin-amerikai példák azt mutatják, 
hogy a kivándorlók gazdasági és politi-
kai súlyának növekedésével a kormány-

zaton (a külügyminisztériumon) belül 
megjelent egy olyan szervezeti egység, 
amely ennek a sajátos helyzetű csoport-
nak a speciális igényeivel foglalkozik. 
A diaszpóra irányába történő nyitást el-
sődlegesen pártpolitikai (szavazatszer-
zési) motivációk indították be, később 
azonban a migránsok gazdasági és kul-
turális erőforrásai is a kormányzat ér-
deklődésének a középpontjába kerültek. 
Fontos tanulság azonban, hogy a migráns 
hazautalások magánjövedelmek, azok 
elköltése kapcsán az állam nincs döntés-
helyzetben – legfeljebb egyes szociális és 
településfejlesztési projektekhez vonhat 
be migráns tőkét, mint a mexikói 3x1 
program esetében. Ha a kivándoroltak 
hazatérését szeretné ösztönözni, akkor 
pedig mélyen a zsebébe kell nyúlnia, és 
még akkor is valószínűleg csak azokat 
éri el, akik amúgy is előbb-utóbb vissza-
térnének, mint ahogyan az az ecuadori 
Cucayo-alap értékeléséből kiderül. Gaz-
dasági ösztönzők helyett azonban szá-
míthat a kivándorlóknak a hazájuk iránti 
felelősségérzetére, miként azt a kolumbi-
ai Caldas-hálózat révén megvalósult fej-
lesztési projektek példája is mutatja.

Amint az a jelen tanulmányból is kide-
rül, a diaszpórapolitika (fejlesztési célú) 
diverzifikálása igazán kedvező lehető-
ségeket rejt egy közepes vagy alacsony-
közepes jövedelmű ország számára, de 
komoly kihívások elé is állítja a külügyi 
apparátus tagjait, akikre óhatatlanul a 
napi munka jelentős része hárul. Latin-
Amerikában a diaszpóra érdekvédelme 
az egyre szigorúbb (egyesült államok-
beli és nyugat-európai) bevándorlási 
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szabályozás miatt igen jelentős külügyi 
feladat mind a külpolitika „high politics”, 
mind pedig a kibővült konzulátusi te-
vékenységi kör „low politics” szintjén. 
Azok a latin-amerikai országok, amelyek 
életét a leginkább meghatározza a mig-
ráció (például Mexikó vagy Ecuador), a 
külügyminisztériumukban egy komoly 
és komplex szervezeti egységet hoztak 
létre e sokrétű feladathalmaz ellátásának 
a koordinálására.

A latin-amerikai tapasztalatok Ke-
let-Közép-Európa számára is igen re-
levánsak. Régiónkban a kivándorlás 
soha nem volt ismeretlen jelenség, az 
államszocialista időszakban azonban az 
ismert ideológiai okok miatt a kormá-
nyok és a diaszpóra kapcsolata meglehe-
tősen távolságtartó volt. A vasfüggöny 
lebontását követően egy jelentős, egysze-
ri kivándorlási hullám indult meg kelet-
ről nyugatra, amely azonban a legtöbb 
ország esetében a kilencvenes évek köze-
pére alábbhagyott: a nemzetgazdaságok 
piaci alapú átstrukturálódása új egyen-
súlyt hozott létre a régió munkaerőpi-
acain, amelyek bővülése a helyben bol-
dogulás lehetőségét hordozta. Ahol nem 
így történt (mint például Romániában 
vagy Bulgáriában), ott továbbra is magas 
maradt a kivándorlási ráta, míg az Euró-
pai Unió munkaerőpiacainak a fokozatos 
megnyitása a régió középmezőnyébe tar-
tozó országok lakóit motiválta hosszabb-
rövidebb külföldi munkavállalásra (pél-
dául a lengyeleket, letteket és litvánokat 
az Egyesült Királyságban, már az uniós 
csatlakozás elejétől, 2004-től fogva). Vé-
gül a 2008-ban kezdődött globális pénz-

ügyi válság okozta visszaesés és struk-
turális krízis azokban az országokban is 
kivándorlási hullámot indított el, ame-
lyek emigrációs rátája addig viszonylag 
alacsony volt (például Magyarországon 
vagy Szlovákiában).38

Az érintett országok külügyi appará-
tusai viszonylag lassan reagáltak a ki-
alakult helyzetre. A legszegényebb és a 
leginkább külföldi segítségre szoruló 
posztszocialista európai országokban 
(például Moldovában, Albániában vagy 
Koszovóban) az Európai Unió és a Nem-
zetközi Migrációs Szervezet (Interna-
tional Organization for Migration, IOM) 
számos programmal segítette a kormány-
zati kapacitásbővítést a fejlesztési fóku-
szú diaszpórapolitika kialakítása érde-
kében, az EU-hoz csatlakozók esetében 
azonban nem. Ennek az az oka, hogy az 
uniós logika szerint az EU-n belül nem 
„migrációról”, hanem „mobilitásról” van 
szó, amely a személyek szabad mozgá-
sára vonatkozó jogból és a schengeni 
acquis-ból következően nem tartozik a 
„külügyi” tevékenységi terület hatálya 
alá. A „migráció” mint „issue” az uniós 
diskurzusban az EU-ba érkező harmadik 
országbeli állampolgárok ügyét jelenti, 
és elsősorban belügyi kérdésnek minő-
sül, míg az EU-tagállamokból (az Unión 
belülre vagy kívülre) kivándorló uni-
ós állampolgárok ügye fehér folt az EU 
policytérképén.

Kezdeményezések ugyanakkor szép 
számmal akadnak az EU-tag kelet-kö-
zép-európai országokban is. Bulgáriá-
ban egy „állami ügynökség” foglalko-
zik a külföldön élő bolgárok ügyével. 
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Lettországban speciális „nagykövet” fel-
ügyeli a diaszpóra ügyeit. Lengyelország-
ban a nemzeti migrációs stratégia egy-
aránt foglalkozik a ki- és bevándorlással; 
Horvátország, Észtország és Csehország 
pedig általános stratégiai dokumentumot 
fogadott el a diaszpórával való kapcso-
lattartásra. Litvániában 2007-ben átfogó 
kivándorlásügyi stratégia készült, és be-
indult a „Global Lithuania” program a 
diaszpóra hálózatosítására.39

Amint látszik, az Európai Unión belül 
is van példa és tér a diaszpórapolitikára, 
noha az említettek egyike sem éri el azt 
az intézményesültségi szintet, mint pél-
dául Mexikó és Ecuador. Nincs is szük-
ség arra, hogy így legyen: számos olyan 
kérdéskörnek, amely a latin-amerikai 
külügyi apparátus számára napi szintű 
feladatot jelent, az uniós tagállamok egy-
más közötti viszonyrendszerében nincs 
jelentősége. Más kérdéskörök viszont 
igen fontosak és aktuálisak, és a jelen ta-
nulmányban bemutatott sokféle program 
és kezdeményezés a Kelet-Közép-Euró-
pából kivándoroltak esetében is igen re-
leváns lehet.

Magyarországon a „diaszpóra” ki-
fejezés történelmi okokból egyrészt a 
Kárpát-medence szórványmagyarságát, 
másrészt az 1989 előtt Nyugat-Európába, 
Észak- és Dél-Amerikába, illetve Auszt-
ráliába emigrált magyarok közössége-
it jelöli, és a velük való kapcsolattartás 
nemzetpolitikai kérdés, amivel a Minisz-
terelnökség alá tartozó Nemzetpolitikai 
Államtitkárság foglalkozik. Az 1989 utá-
ni – és különösképpen a 2008 utáni – „friss” 
kivándorlás ügye ugyanakkor elsősorban 

a külügyi és konzuli tevékenységi kör-
höz kapcsolódik logikusan. Magyaror-
szág migrációs stratégiája40 (amelyet egy 
harmadik tárca, a Belügyminisztérium 
jegyez) nem foglalkozik részletesen a ki-
vándorlással: az uniós felfogásnak meg-
felelően a harmadik országbeli állampol-
gárok bevándorlására fókuszál. Fontos 
lenne e terminusok és tevékenységi kö-
rök harmonizációja, hiszen a migráció 
szerteágazó kérdéskörének közpolitikai 
lefedése (különös tekintettel a jelen ta-
nulmány témájául szolgáló külügyi-kon-
zuli tevékenységekre) a „transznacioná-
lis” nemzetek korában Magyarországnak 
is elemi érdeke.
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