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A diaszpórák szerepe az új világrendben
Szalai Éva Emese

A diaszpóra mint biztonsági kockázat?

A növekvő demográfiai egyenlőtlenségek, új globális és politikai irányvonalak, 
technológiai forradalmak eredményeként világméretű népmozgás tapasztalha-
tó. Ezt a folyamatot hosszú távon a demográfiai, szociális, környezeti, politikai 

és gazdasági irányok befolyásolják és határozzák meg. A globalizáció következménye-
ként a világon létrejövő számos diaszpóra az útjelzője e folyamatoknak. Jelen tanul-
mány célja, hogy – a teljesség igénye nélkül – bemutassa ezek szerepét, különös tekin-
tettel az indiai diaszpórára, amelynek jellemzőit a tanulmány második fele ismerteti.

A diaszpórakutatás újabban tapasztalható fellendülése arra utal, hogy a korábbi ki-
vándorlás, bevándorlás, integráció stb. kutatása mellett – és azon túl – más, aktuális 
és sokszor fenyegetőnek tűnő jelenségek vizsgálata is elkezdődött. A diaszpóra társa-
dalomtörténeti, szociológiai téma helyett egyre inkább biztonságpolitikai koordináták 
között jelenik meg.

Az a kérdés tehát, hogy vajon a diaszpórák mennyire jelenthetnek politikai veszélyt 
a befogadó ország számára. Ezt a problémát emelte globális szintre Samuel P. Hunting-
ton híres könyvében, amikor is a civilizációk összecsapásának és a világrend átalaku-
lásának kérdéseiről szólva komolyan mérlegre tette a diaszpóra szerepét.

Huntington értelmezésében a vallás komoly tényezőt jelent a diaszpórák esetében: 
„a vallás nem apró különbség, hanem valószínűleg a legnagyobb és legmélyebb nézet-
beli eltérés, ami emberek között létezhet.”1 Éppen ezért úgy látja, hogy a „törésvonal-
háborúk”2 kialakulásához, intenzitásához és erőszakosságához nagymértékben hozzá-
járulnak a migrációk következtében kialakult diaszpórák. Míg a „közösségi háborúk”3 
helyi érdekűek, és nagyfokú kiterjedésükre kisebb esély van, a törésvonal-konfliktusok 
során más-más kultúrájú, különböző civilizációs háttérrel rendelkező közösségek ke-
rülnek egymással szembe. Ebben az esetben a háború kiterjed az ún. civilizációs rokon-
csoportokra4 is, amelyek fegyverrel, önkéntesekkel vagy pénzzel támogatják egymást. 
Ekkor már nem csupán saját anyaországuknak, hanem egy harmadik, „rokon” ország-
nak is segítséget nyújthatnak. A mai fejlett telekommunikációnak köszönhetően ezek a 
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rokoncsoportok sokkal gyorsabban és hatékonyabban kérhetnek egymástól segítséget, 
illetve morális, pénzügyi és diplomáciai támogatásuk is sokkal hamarabb eljuthat a 
háborúskodó felekhez.

H. D. S. (David) Greenway ezt „rokon ország szindrómának” nevezte, amely a XX. 
század végi törésvonal-háborúk központi jellemzője. Egyre több helyen kerül sor erő-
szakos konfliktusokra muzulmán és nem muzulmán csoportok között:5 Boszniában 
muzulmánok a katolikus horvátokkal csaptak össze, Koszovóban az ortodox szerbek 
és a muzulmán albánok között alakultak ki véres harcok. Nem is beszélve a görögök 
és a törökök közötti évszázados ellenségeskedésről vagy az albán és a görög kormány 
kisebbségpolitikájáról. A Kaukázus térsége különösen puskaporos hordónak számít: 
Törökország és Örményország, illetve Azerbajdzsán és Hegyi-Karabah több száz éve 
harcban áll egymással. Oroszország a XIX. században leigázta a közép-ázsiai muzul-
mán népeket, de a mai napig konfliktusokkal teli a köztük lévő viszony. Pakisztánban 
és Indiában a függetlenné válásuk óta rendszeresen összeütközésbe kerülnek a hinduk 
és a muzulmánok. Afrika-szerte az északi arab és muzulmán népek, valamint a déli 
animista keresztények között lobbannak fel véres összecsapások. Huntington megem-
líti az arab–zsidó konfliktust is, amelynek gyökerét a zsidó haza megteremtésének vá-
gyában kell keresni.

Huntington úgy látja, a legkiélezettebb küzdelmek a harmadik világban folynak. 
Egyre inkább tanúi lehetünk annak a folyamatnak, amelyen keresztül a fejlettebb 
centrumországokban élő diaszpórák importálják a konfliktusokat (lásd a 2001. 
szeptember 11-iki New York-i, a 2004. márciusi madridi vagy a 2005. júliusi londoni ter-
rortámadást). A diaszpóraközösségek mélyen átérzik a rokonaikat és az anyaországu-
kat ért sérelmeket, sőt gyakran még a „pápánál is pápábbá válnak”. Huntington felte-
vésének lényege, hogy a diaszpórák aktív szerepet játszanak a törésvonal-konfliktusok 
kialakulásában, és sokféle módon támogathatják a „rokonaikat”: pénzzel, fegyverek-
kel, önkéntesekkel, szaktudással. Ez alapján arra a megállapításra jut, hogy a kilencve-
nes években a diaszpórák és a rokon diaszpórák minden törésvonal-háborúban részt 
vettek,6 ám különösen fontosnak tartja az „iszlám internacionálé” térnyerését, amely 
erős propagandaháborút indított az iszlámellenes kormányokkal szemben. Az iszlám 
diaszpórákon belül hozott létre központokat, és megszervezte az önkéntesek toborzását 
is az iszlám uralom megszilárdítására (Afganisztánban, Kasmírban és Boszniában).

Huntington példáiban az örmény diaszpórát is megemlíti. Örményországot a kiala-
kult konfliktusokban elsősorban a nyugat-európai (elsősorban Franciaországban élő) 
és az észak-amerikai, gazdag és befolyásos örmény diaszpóra támogatta. A török blo-
kád idején élelmiszert és egyéb utánpótlást küldtek az országnak, az örmény kormányt 
politikusok, a hadsereget pedig önkéntesek támogatták.7 A diaszpórák nem csupán 
az anyaországukra vannak nagy hatással, hanem a fogadó állam kormányára is. Az 
Egyesült Államokban élő örmény diaszpóra például elérte, hogy Azerbajdzsán helyett 
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Örményország kapja a harmadik legnagyobb amerikai segélyt, így az ország túlélte a 
török blokádot.

Hasonló magatartás jellemezte a volt Jugoszlávia területéről származó diaszpórákat. 
A horvát kormány a Horvátországban élő szerbekkel került összetűzésbe, majd később 
a bosnyák kabinet a boszniai szerbek és horvátok ellen is fellépett, akik viszont egy-
mással is harcban álltak. A szerb kormány „Nagy-Szerbia”, míg a horvátok „Nagy-Hor-
vátország” megteremtésén fáradoztak, a két tábor pedig a nyugati világot is megosztot-
ta. A horvátokat támogatta Németország, a Vatikán, Ausztria és az Egyesült Államok, 
Szerbiát pedig Oroszország, Görögország és más ortodox államok. A boszniai muzul-
mánok mögött sorakozott fel Irán, Törökország, Líbia, Szaúd-Arábia és az egész iszlám 
nemzetközösség. Mindhárom vallás és érdekcsoport jelentős támogatást kapott a diasz-
póráitól: pénzt, fegyvereket, önkéntes csapatokat, utánpótlást, politikai és diplomáciai 
segítséget. A külföldön élő tekintélyes horvát diaszpórából Horvátország is hasznot hú-
zott: jelentős összeggel támogatták a függetlenségi harcokat, az Egyesült Államokban 
pedig horvát emigráns szervezetek a Kongresszus elnökénél lobbiztak anyaországuk 
érdekében. Később Ausztria, Németország és más nyugati hatalmak elsőként ismerték 
el a független Horvátországot, ami nagyban megkönnyítette az új állam kezdeti lépé-
seit. Szerbia sem maradt támogatók nélkül, Oroszország több mint ezer katona mellett 
fegyvereket is küldött a szerb haderőnek. E példákból jól látszik, hogy a rokon országok 
vallása olyan erőt jelent, amely rég elfeledett vagy szunnyadó nacionalista reflexeket is 
képes fellobbantani – mondja Huntington.8

Ez kétségkívül globális veszélyt jelentő probléma, azonban a diaszpórák nem csupán 
ilyen képet mutatnak.

A diaszpóra fogalma és értelmezésének fejlődése

A diaszpóraprobléma évszázados, sőt évezredes kérdés, része az emberiség történeté-
nek; ezzel függ össze, hogy a diaszpóra fogalma is koronként változott. A kifejezés a 
görög diasperiein szóból származik, amely a dia (magok), illetve a speriein (elvetés, szét-
szórás) összetételből áll. Már az ókorban olyan népcsoportokra, közösségekre utalt, 
amelyek elhagyni kényszerültek szülőföldjüket, majd a világ más tájain szétszóródva, 
kisebb csoportokban folytatták életüket.

Kezdetben, a görög értelmezés egy adott uralkodó városállam polgárára vonatko-
zott, aki gyarmatosító szándékkal a meghódított területekre költözött, így asszimilálva 
azokat a birodalomba. Az első írásos feljegyzés a héber Biblia görög fordításához kap-
csolódik. Ekkor a Diaszpóra szó (nagy kezdőbetűvel) kizárólag az (Izraelből i.e. 587-ben, 
Júdeából 70-ben) elűzött zsidókra utalt, és évszázadokig ez is maradt a szó elsődleges 
jelentése.
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Robin Cohen a diaszpóra fogalmának fejlődését alapvetően négy fázisra osztot-
ta.9 A klasszikus „diaszpóra” terminológiát kezdetben kizárólag a zsidó diaszpórára 
használták. Napjainkra, különösen az 1960-as és ’70-es évekre, a szóhasználat kibő-
vült, és egyre inkább szolgált az afrikai, örmény, ír, végül pedig a palesztin kivándorló 
közösségek leírására. A kutatások későbbi szakaszában, az 1980-as évektől kezdve, a 
kifejezés már sokkal általánosabb értelemben, mintegy gyűjtőfogalomként tűnt fel: po-
litikai menekülteket, száműzötteket, bevándorlókat, „hazátlanokat”, etnikai és vallási 
kisebbségeket értették alatta. Összességében azokat az embereket vagy embercsoporto-
kat hívták így, akik valamiben különböztek a fogadó ország lakosságától.

A diaszpórakutatásokhoz számos fogalom kapcsolódik. A boat people vagyis a csó-
nakosok kifejezést azokra a menekültekre használják, akik csónakkal – vagy sokszor 
csak valamilyen összetákolt lélekvesztőn – hagyják el a hazájukat. A hetvenes évek-
ben, a kommunista rezsim elől menekülő vietnamiakat hívták így először. Az Egyesült 
Államokon kívül Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és 
Japán fogadta be a legtöbb indokínai származású csónakos menekültet. Mára a fogalom 
kibővült a Kubából, Haitiről és Dominikáról útnak induló menekültekkel. Európába 
leginkább Észak-Afrikából érkeznek csónakosok, azon belül is Spanyolországba, Fran-
ciaországba és Olaszországba.

A diaszpórák kialakulásának több oka lehet (bővebben lásd a következő fejezetben), 
mégis érdemes itt megemlítenünk néhány kapcsolódó fogalmat. Leggyakrabban poli-
tikai vagy vallási-etnikai konfliktusok eredményezik a nagyobb méretű kivándorlást. 
Közülük az utóbbi gyakori velejárója az etnikai tisztogatás. Ezt nem szabad összekever-
ni a népirtással (habár sokszor a kettő egyszerre van jelen, ezért a jelentésük össze-
mosódik). A tisztogatás során etnikai hovatartozásuk miatt embereket vagy egy egész 
embercsoportot erővel vagy megfélemlítéssel arra kényszerítenek, hogy otthonukat 
elhagyják. Ilyen módon etnikailag homogén közösség létrehozása a cél (pl. a volt Ju-
goszlávia területén).

Az erőszakos kitelepítések során szintén sokan kénytelenek új hazát keresni. A Nem-
zetközi Migrációs Szervezet (IOM) meghatározása szerint: „ha valaki vagy valakik ül-
döztetés, elnyomás, természeti vagy emberi erő által előidézett katasztrófa, vagy egyéb, 
az életüket, szabadságukat és megélhetésüket veszélyeztető okok miatt kényszerülnek 
menekülésre”,10 azok erőszakos kitelepítés áldozatai.

A diaszpórák típusai

A kivándorlók eredeti célja – ha nem száműzöttekről vagy politikai üldözöttekről van 
szó – a szegénység csökkentése, a szociális és gazdasági jólét elérése.11 Azt figyelhet-
jük meg azonban, hogy a diaszpórák egyre fontosabb szempontként jelennek meg az 
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anyaország politikájában, a velük kialakított jó kapcsolat központi kérdése lett a fogadó 
országok nemzetpolitikájának is, és nagyban befolyásolja az anyaország és a fogadó 
állam közti kapcsolatokat.

A kivándorlásnak többféle oka lehet:
- politikai motiváció, pl. diktatúra előli menekülés;
- vallási-etnikai, pl. zsidó, örmény kivándorlás;
- szociális-gazdasági, egy jobb élet reményében idegen országban más körülmé-

nyek között kezdeni új életet.

A kivándorlás a megvalósulás szempontjából lehet spontán, mely gyakran a kor-
mányzat beleegyezése ellenére vagy annak tudta nélkül történik, esetleg politikai okok 
miatt nem engedélyezi a kivándorlást. Szervezett kivándorlásról akkor beszélhetünk, 
amikor azt a kormány a demográfiai feszültségek enyhítése érdekében elnézi, vagy ki-
fejezetten támogatja. Az is elmondható, hogy egy kormány emigrációs politikájában 
akkor jelenik meg tudatosság, amikor egy diaszpóra jelentősége fontos politikai vagy 
gazdasági tényezővé kezd válni.

William Safran az 1991-es „Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and 
Return” című tanulmányában a diaszpórák hat közös jellemzőjét gyűjtötte össze:12

- elszakadás az anyanemzettől;
- a kollektív emlékek és mítoszok megtartása, ápolása;
- az az érzés, hogy a fogadó ország nem tekinti őket teljes mértékben a saját közös-

ségének anélkül, hogy elidegenednének az anyaországuktól;
- az anyaország iránti nosztalgia: úgy van jelen a tudatukban, mint az igazi és 

örök haza, ahová egyszer visszatérhetnek;
- elkötelezettség az anyaország mellett, biztosítva annak biztonságát és virágzását;
- az etnikai identitástudat őrzése (a diaszpóra mint közösség jelenti az anyaor-

szághoz fűződő kapcsolatok fenntartását).

A diaszpórák más módon is csoportosíthatók.13 A zsidó, ír, palesztin, afrikai és ör-
mény diaszpórák alapvetően áldozatnak tekinthetők, létrejöttükben valamiféle trauma 
és üldözöttség játszott szerepet. Az indiai diaszpóra kialakulását viszont elsősorban 
a munkaszerződéseknek és a gyarmatosításnak „köszönheti”. Ez a tendencia azonban a 
XX–XXI. században változni látszik: a tömeges kivándorlást egyre inkább felváltja a mi-
nőségi, képzett szakembereké. A kereskedésben és a világkereskedelem kialakításában 
élen járnak a kínai és a libanoni diaszpórák.

A hatalmassá váló kivándorlási mozgalmak miatt a diaszpórák formálódása és ala-
kulása ma is zajlik. Mindez a globalizációnak köszönhető, ami lehetővé teszi a vállala-
tok terjeszkedését, a tőke és a képzett munkaerő határokon átívelő áramlását.
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Diaszpórák a világban – történeti áttekintés

A történelemben számos migrációs hullámot ismerünk, amelyek során sok millió em-
ber talált új hazára. Jelen tanulmány elsősorban a modernkori migrációs hullámok be-
mutatására koncentrál, azonban a mai folyamatok értelmezéséhez elengedhetetlen egy 
rövid történeti áttekintés.

Az első diaszpórák kialakulása az európai népekhez és gyarmatosítókhoz köthető. 
Mint a fogalom alakulásánál már tárgyaltuk, az egyik legősibb diaszpóraként a görö-
göt tartják számon. A görög törzsek ázsiai, balkáni és kis-ázsiai hódításai során min-
denhol elterjedt a görög kultúra, hitvilág és nyelv (hellenizáció). Az első népvándorlási 
hullám Európában i.sz. 300 és 500 között zajlott, amelynek során a gótok, van-
dálok és más germán, valamint számos szláv törzs, illetve a frankok telepedtek 
le új helyen. A második hullám idején (i.sz. 500–900) a szlávok, türkök, avarok, hunok, 
bolgárok népesítették be a Kárpát-medencét és Kelet-Európát.

1492-től új időszámítás kezdődött az európai népmozgásokban. Kolumbusz expe-
díciója és az amerikai kontinens felfedezése új távlatokat nyitott egy új világ megis-
meréséhez és benépesítéséhez. A spanyol gyarmatosítókat követték a portugálok és az 
angolok.

A XIX. századra jellemző az ír diaszpóra kialakulása. A század közepén dúló nagy 
éhínség következtében Írország lakosságának becslések szerint csaknem fele, más ada-
tok szerint 85%-a kényszerült elhagyni szülőhazáját. Többségük az Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Argentínában és Ausztráliában telepedett le.

A modern idők legnagyobb diaszpórája az afrikai, amelynek kialakulása már a IX. 
században, a rabszolgaság megjelenésével kezdődött el.14 Ekkor arab kereskedők hur-
colták el őket Ázsiába és a Közép-Keletre, majd a XVI. században megjelentek az eu-
rópai gyarmatosítók is, akik Amerikába és Európába szállították a fekete rabszolgákat. 
A rabszolgaság betiltása után e tengerentúli közösségek nagy része beolvadt a helyi 
lakosságba. Elsősorban a Karib-térségre jellemző a különféle etnikumokból álló, ve-
gyes társadalmak létrejötte. A XVI. és a XX. század között mintegy négymillió rab-
szolgát szállítottak el az Indiák ültetvényeire, különösen Brazíliába.15 Többségük a 
szubszaharai térség országaiból (Nigéria, Angola, Ghána, Szenegál) származott.

Összességében tízmilliónál többre tehető azoknak a száma, akik túlélték a hosszú 
utazást és a hajókon uralkodó, embertelen körülményeket. Ma a Karib-térségben a né-
pesség 73%-a afrikai származású, Dél-Amerikában ez az arány 29%, Észak-Amerikában 
10% körüli, Európában alig 1%, az ázsiai kontinensen pedig elenyésző, csaknem 0%.16

Az európai kivándorlás Kolumbusz expedíciója után, a gyarmatosítás korában kez-
dődött: spanyolok, portugálok, olaszok, angolok vándoroltak el és telepedtek le az Újvi-
lágban. Az európaiak a XIX. század végétől 1914-ig nagy hullámokban érkeztek Latin-
Amerikába. Ennek oka elsősorban a rabszolga-utánpótlás forrásainak kimerülése és 
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az exportra termelő gazdaságok megnövekedett munkaerőigénye volt.17 A legnagyobb 
számban olaszok mentek, őket követték a spanyolok, portugálok, oroszok, lengyelek, 
magyarok, ukránok és zsidók. A kivándorlás főbb célpontja Argentína, Brazília, Kuba, 
Mexikó és Venezuela volt. A XIX–XX. század fordulópontján az Egyesült Államok, Ar-
gentína és Brazília volt a dinamikus fejlődés centruma, éppen ezért ezek vonzották 
a legtöbb bevándorlót.18 Nagyszámú magyar emigráció él a mai napig is az amerikai 
kontinensen.

Az ázsiai és talán az összes diaszpóra közül a kínait tartják a legősibbnek. Megje-
lenése a világ különböző tájain évezredekkel ezelőttre tehető. A modernkori tömeges 
kínai kivándorlás a XIX. századtól 1949-ig tartott. Főbb okai az éhínség és az országban 
dúló háborúk, illetve a politikai bizonytalanság voltak. A kivándorlók java része ala-
csonyan képzett munkás („kuli”) volt, akik a fejlődő országokban (Amerika, Dél-Afrika, 
Malajzia stb.) reméltek jobb megélhetést. A második legjelentősebb ázsiai diaszpóra az 
indiai: mintegy 25 millióra tehető a száma. Velük részletesen a tanulmány második 
felében foglalkozunk.

Diaszpóra-politikák

Miért nincs Macedóniának nagykövetsége Ausztráliában? Ki finanszírozta az Eritrea 
és Etiópia között dúló véres harcokat 1998–2000 között? Hogyan volt képes Horvátor-
szág arra, hogy nem sokkal függetlenségének elnyerése után nemzetközileg elismert 
országgá váljon? Miért folytatnak kampányt a mexikói jelöltek az Egyesült Államok-
ban is? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket boncolgatott és próbált megválaszolni az 
Economist egyik cikkében.19 A lap a következő eredményre jutott: a háttérben minden 
esetben az egyes országokban élő diaszpórák álltak.

Macedóniának azért nincs Ausztráliában nagykövetsége, mert a görögök ellenzik, 
hogy a Jugoszláviából kivált és ma Macedóniaként ismert ország használja ezt a nevet, 
mivel szerintük az az ókori, Nagy Sándor nevéhez köthető Macedóniát jelöli. Köztu-
dott, hogy az Ausztráliában élő görögök szavazata sokat nyom a latban, ezért az auszt-
rál kormány egyelőre nem engedte meg a macedón nagykövetség megnyitását. Jó pél-
dáját láthatjuk itt annak, hogy mekkora befolyásuk van a diaszpórák lobbijának a helyi 
politikai életre.

Az Eritrea és Etiópia közötti határvita hátterében az eritreai diaszpórák álltak. Az 
eritreai kormány megadóztatta a diaszpórában élők jövedelmét, az így befolyt összeg 
pedig elegendő volt a véres harcok finanszírozásához. Ez az eset felveti a diaszpórákról 
hazaküldött pénzek hatását az anyaország gazdasági és politikai életére.

Szintén a diaszpóra szerepének tulajdonítják a független Horvátország szinte azon-
nali nemzetközi elismerését. Korábban, még a II. világháború után és a kelet-európai 
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szocialista országok összeomlása előtt, sokan vándoroltak ki Nyugatra, akiket a horvát 
függetlenség elnyerése után hazavártak. Egy részük visszatért, hogy harcoljon a ’91-
es balkáni háborúban, mások anyagilag támogatták külföldről az újdonsült független 
Horvátországot. Megint mások, elsősorban a Németországban élő horvát diaszpóra, 
azért lobbiztak, hogy pl. az Európai Unió és más nyugati hatalmak minél előbb elis-
merjék az országot.

1996 óta a külföldön élő mexikóiaknak is szavazati joguk van a nemzeti választá-
sokon. Szavazatuk azonban csak akkor érvényes, ha azt Mexikóban adják le, tehát a 
külképviseleteken egyelőre nem szavazhatnak. Ha a több mint tízmillió külföldön élő 
mexikóinak csak egy kis része tér haza szavazni, már akkor is könnyen megváltoztat-
hatják a választások eredményét.

A szavazati jog biztosítása persze nem minden esetben valósult meg. Gondoljunk 
bele, mi történne Írországban, ha az Egyesült Államokban élő írek szavazhatnának az 
írországi vagy az észak-írországi választásokon! A hetvenes és nyolcvanas években az 
ír diaszpórában élők így is hatalmas összeget gyűjtöttek össze és adományoztak az 
ír terrorista csoportnak, az IRA-nak. Vagy képzeljük el, milyen hatása lenne a kubai 
politikai életre, ha az egymilliós floridai kubai diaszpóra beleszólhatna a hazai válasz-
tásokba!

Fontos kiemelni azt is, hogy általában véve a diaszpóráknak ott érvényesül legin-
kább a befolyásuk, ahol nagy számban és szervezetten vannak jelen (például a zsidók 
az Egyesült Államokban vagy az örmények Franciaországban). A globalizálódó világ-
nak és a fejlett telekommunikációs eszközöknek köszönhetően azonban a hatalmas tá-
volságok mára virtuálissá váltak.

Felmerül azonban a kérdés, vajon a diaszpórák mennyire lojálisak a befogadó ál-
lamhoz, amelyben élnek. A 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás óta a 
világ nagyhatalmai aggódva tekintenek a diaszpórákra, mert attól tartanak, hogy jö-
vendőbeli („alvó”) iszlám terroristafészket rejtegetnek. Mint említettük, Huntington 
hívta fel a figyelmet a diaszpórák politikai és biztonságpolitikai jelentőségére, illetve 
a nemzetállamok gazdaságára gyakorolt hatására. A diaszpóráknak jelentős szere-
pet tulajdonít az ún. civilizációk közötti „törésvonal-konfliktusok” előfordulásában. 
A diaszpóraközösségek – mondja Huntington – mélységesen átérzik a rokonaikat ért 
sérelmeket, és könnyen készek a megtorlásra.20 Itt mutatkozik meg a diaszpórák anya-
gi támogatásának jelentősége: fegyverekkel, önkéntesekkel és szaktudással is képesek 
ellátni az anyaországban élő honfitársaikat. Látható tehát, hogy a diaszpóráknak kettős 
szerep jutott: mind a nemzetközi, mind a nemzeti színtéren komoly befolyásra tehetnek 
szert.

A nemzetállamok számára nem jelent egyszerű feladatot a területükön élő diaszpó-
rákat érintő politikájuk kialakítása. A diaszpóraközösségek tagjai ugyanis saját anya-
országuk és a fogadó állam identitásával is azonosulnak. Ebből a „kettős lojalitásból” 
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számos konfliktus származhat, különösen olyankor, ha az anyaország keveredik fegy-
veres konfliktusba a fogadó állammal vagy egy harmadik országgal.

A diaszpórák hatása a nemzetgazdaságokra – a pénzátutalások

A Nemzetközi Migrációs Szervezet adatai21 szerint az elmúlt tíz évben 150 millióról 
214 millióra nőtt a migránsok száma a világon, vagyis a Föld népességének 3%-a él 
távol szülőhazájától.22 2010-ben az általuk hazautalt pénzek összege meghaladta a 440 
milliárd dollárt (ebből 325 milliárdot a fejlődő országokba küldtek) – ez az összeg 2000-
ben csupán 132 milliárd dollárt tett ki. A pénzátutalásokat fogadó országok közül első 
helyen India áll, majd Kína, Mexikó, a Fülöp-szigetek és Franciaország követi. A fejlett 
országok közül az Egyesült Államokból küldték haza a legtöbb pénzt, összesen 48 mil-
liárd dollár értékben; a második helyen Szaúd-Arábia áll, őket követi Svájc és Orosz-
ország. A fenti adatokból jól látszik, hogy manapság a diaszpórában élők száma nem 
elhanyagolható, ahogy gazdasági-politikai-biztonságpolitikai hatásuk sem.

A következő két táblázat a 2009-ben küldött átutalások összesített adatai tartal-
mazza.

A diaszpórák pénzátutalásai (2009)23

Ország Összeg (milliárd USD)
India 55,0
Kína 51,0
Mexikó 22,6
Fülöp-szigetek 21,3
Franciaország 15,9
Németország 11,6
Banglades 11,1
Belgium 10,4
Spanyolország 10,2
Nigéria 10,0
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Pénzátutalást küldő országok (2009)24

A diaszpórák hatása az USA politikájára

A diaszpórák jelentőségét érdemes vizsgálni a befogadó országokban is. Mi az Egyesült 
Államok példáját választottuk. Az ott élő szinte valamennyi diaszpórára igaz, hogy 
nagy hangsúlyt fektetnek az anyaországgal való kapcsolatok ápolására – egyrészt a 
közös történelmi, családi, másrészt a nyelvi-kulturális gyökereik miatt.

Az Egyesült Államokban számos aktív diaszpóra létezik, s azok a mindennapi poli-
tikai kérdésekben is hallatják a hangjukat. Aktivitásukból pedig jobban megérthetjük 
az Egyesült Államok politikájának alakulását, illetve a diaszpórák anyaországát érintő 
és befolyásoló kérdéseket, azok USA-politikáját is. Ennél a kategóriánál azonban érde-
mes árnyaltan fogalmazni. 

A legnépesebb diaszpórák:25

- Az afroamerikaiak (2010: 42 millió fő, a teljes lakosság kb. 13%-a) a volt fekete rab-
szolgák leszármazottai, s ma már az amerikai nemzet integráns részét képezik. A rab-
szolgaság és a rabszolga-kereskedelem fénykorában, a XVI. századtól kezdődően kerül-
tek az Egyesült Államok területére Fekete-Afrikából. Ugyanakkor jelentős a főképpen a 
Karib-térségből (Haiti, Kuba) érkező fekete bevándorlás is (2010: 2,6 millió fő); az onnét 
érkezők az anyaországukkal tartják a kapcsolatot. A „klasszikus” afroamerikai diaszpó-
ra elsősorban a külpolitika területén mutatkozik aktívnak: afrikai segélyszállítmányok 
mellett lobbizik, és a gyarmati sorból felszabadult afrikai országok megsegítésére hívja 
fel a figyelmet, de felszólalt a dél-afrikai apartheid politika ellen is.

Ország Összeg (milliárd USD)
Amerikai Egyesült Államok 48,3
Szaúd-Arábia 26,0
Svájc 19,6
Oroszország 18,6
Németország 15,9
Olaszország 13,0
Spanyolország 12,6
Luxemburg 10,6
Kuvait   9,9
Hollandia   8,1
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- Az amerikai örmények (2010: 480.000 fő) elsősorban azért lobbiznak, hogy közös-
ségüket elismerjék kisebbségként az országban. Emellett az örmények elleni népirtás 
és Hegyi-Karabah hovatartozásának tisztázásáért szállnak síkra.

- Az arab diaszpóra (2010: 1,7 millió fő; ebből libanoni 500.000, egyiptomi 190.000 fő) 
számára a legégetőbb kérdés az izraeli–arab konfliktus rendezése. 2001. szeptember 11. 
óta az arab és muszlim vallásúak negatív diszkriminációja ellen harcolnak.

- A több mint egymillió kubai bevándorló Fidel Castro rezsimjének hangos ellenző-
je, miközben a Kuba elleni amerikai embargó megszüntetését is szeretnék elérni, illetve 
a kubai politikai menekültek helyzetének rendezését tartják még fontosnak.

- Az ír diaszpóra (mára leginkább a leszármazottaikat tartják számon; 2010: 34 mil-
lió fő) az észak-ír béke megvalósítását és a bevándorlókat érintő kérdéseket tartják a 
legfontosabbnak.

- Talán mind közül az amerikai zsidó (2010: 6,5 millió fő)26 lobbit tartják az egyik 
legbefolyásosabb politikai erőnek. Az arab–izraeli konfliktus lezárásáért és az antisze-
mitizmus ellen igyekszik maximálizálni a kapcsolataiban rejlő lehetőségeket.

- Jelentős a mexikói („chicano/chicana”), azon belül is az illegális bevándorlók szá-
ma az országban (2010: 32 millió fő). Manapság az egyik legnagyobb probléma a beván-
dorlók gyermekeinek oktatása (akik sokszor csak spanyolul beszélnek) és integrálása 
a társadalomba. Gyakran előfordul, hogy olyan nagy egy adott városban, településen 
élő mexikói közösség tagjainak a száma, hogy egyszerűen nincsenek rákényszerítve 
az angol nyelv használatára, mert egymás között spanyolul mindent el tudnak intézni, 
rendezni.

- Az ázsiai országok közül jelentős a vietnami diaszpóra (2010: 1,5 millió fő). Ők 
leginkább a vietnami háború befejezése (1975) óta vándorolnak be. Az ázsiai szárma-
zásúakkal szembeni negatív diszkrimináció ellen küzdenek, illetve sokszor felemelik 
szavukat a Vietnamban uralkodó embertelenségek ellen, illetve az ottani politikai fog-
lyok helyzetének javítása érdekében.

Egyéb ázsiai bevándorló népcsoportok27

Népcsoport Számuk (millió fő)
indiai 2,8
kínai 3,1
japán 0,7
pakisztáni 0,36
vietnami 1,5
indonéz 0,063
filippínó 2,55
koreai 1,4
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Az indiai diaszpóra

A kínai után az indiai diaszpóra a második legnépesebb a világon.28 Földrajzilag rend-
kívül szerteágazó: öt kontinensen, száztíz országban, együttesen több mint 27 millió 
indiai vagy indiai származású lakos él (lásd a 3. sz. táblázat).29 Tizenöt országban a szá-
muk meghaladja az ötszázezer főt; Trinidad és Tobago, Guyana és Suriname esetében 
a lakosság jelentős hányadát ők teszik ki.30 Bár India különböző részéről és államaiból 
származnak, eltérő nyelven beszélnek, más-más hivatást és foglalkozást űznek, mégis 
összeköti őket közös identitástudatuk: indiai származásuk és kulturális örökségük.

A mai állapot évszázados migrációs hullámok eredménye, amelyek oka időszakon-
ként változott. Ezek közé tartozott a gyarmatosítás, mint ahogy napjainkban a globa-
lizáció, illetve a világpiac igényei szerinti „munkaerő-gazdálkodás” lehetőségei. Ezért 
különböztetünk meg „régi” és „új” diaszpórákat.31 Az ún. „régi” diaszpóraországok 
közé tartozik Malajzia, Mauritius, Fidzsi, Trinidad és Tobago, Guyana, Suriname és 
Dél-Afrika, ahová a gyarmati idők során – a rabszolgaság betiltása után munkaszer-
ződéssel – tömegesen vándoroltak be indiaiak. Az „új” diaszpóraországok egytől egyig 
a fejlett államok közé tartoznak, mint például az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, 
Kanada, Ausztrália, Új-Zéland. Ezekben az országokban már jól képzett szakemberek 
alkotják a diaszpórát. A Perzsa-öböl térségének országaiban lévő indiai diaszpóra egy 
harmadik csoportot alkot: oda az 1970-es években, az olajárrobbanáskor kezdődött el a 
közepesen képzett vagy teljesen képzetlen munkások kivándorlása.

Alapvetően három kategóriába sorolhatóak a diaszpórákban élő indiaiak. Az első 
csoportot azok alkotják, akik rendelkeznek indiai állampolgársággal, de határozatlan 
ideig külföldön tartózkodnak. Ez a jelenség viszonylag új, a második világháború után 
kezdődött el, de csupán 1973-tól, a Foreign Exchange Regulation Act hatálybalépésétől 
létezik a Non-Resident Indian (NRI) kifejezés.32 Jelentős az ilyen státuszú indiaiak száma 
Délkelet-Ázsiában, a fejlett országokban (USA, Kanada, Egyesült Királyság) és a Perzsa-
öböl államaiban.

A második a Persons of Indian Origin (PIO), vagyis az indiai származásúak csoport-
ja.33 Nagyrészük a gyarmati időkben vándorolt ki brit, francia, holland vagy portugál 
területekre, illetve a világ különböző részeire.

A harmadik csoportot a Stateless Persons of Indian Origins (SPIO)34 alkotják. Ők az ún. 
hontalanok, akik hivatalosan semmilyen dokumentummal nem tudják igazolni indiai 
származásukat. Emiatt az indiai állampolgárságtól automatikusan elesnek, és sok eset-
ben a fogadó ország is elutasítja őket. Mára az ilyen esetek előfordulása Srí Lanka és 
Mianmar területére szűkült.
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Történelmi háttér

Az indiai kivándorlás története két nagy periódusra bontható: a gyarmati uralom alatti 
és a függetlenség elnyerése utáni időszakra.35 Az indiai migráció főbb célországai között 
az első időszakban megtalálhatóak a kelet-afrikai országok (Kenya, Uganda, Tanzánia), 
Dél-Afrika, USA, Kanada, Nagy-Britannia, néhány karibi (Trinidad és Tobago, Guyana, 
Suriname, Martinique, Réunion) és számos délkelet-ázsiai ország, köztük Srí Lanka, 
Malajzia és Indonézia. A második időszakban leginkább Nagy-Britannia, Új-Zéland, 
Kanada, Ausztrália, USA, Hollandia és a Perzsa-öböl országai váltak célállomássá.

Kezdetben az indiai kivándorlás fő oka a kereskedelem volt (fűszerek és nemesfém). 
Később, a rabszolgaság betiltásával a brit (1834), francia (1846) és holland (1873) gyarma-
tokon munkaerőhiány lépett fel, ezért nagyszámú indiait toboroztak, majd szállítottak 
– többek között – a Brit Birodalom különböző részeire.36 Sok esetben a toborzók hamis 
ígéretekkel vették rá a munkásokat India elhagyására, a szerződés részleteit meghami-
sították, sőt azzal kapcsolatban is tévútra vezették őket, hogy melyik országba fognak 
kerülni. Sokan az utazást sem élték túl az embertelen körülmények miatt, és helyzetük 
a megérkezésük után sem változott. A kivándorlók eleinte Bengál államból kerültek 
ki, később pedig már a nyugati államokból és a hindi nyelvterületekről (Nyugat-Bihar, 
Uttar Pradesh) és a keleti-délkeleti (Kalkutta, Madrasz) térségekről is. A francia gyar-
matok közül Réunion, Martinique és Guadeloupe szigetére, a hollandok Suriname-ba, 
a portugál gyarmatosítók pedig elsősorban Afrikába toboroztak indiai munkaerőt. Ele-
inte kizárólag férfiak köthettek munkaszerződést, később azonban emiatt fokozatosan 
felborult a nemek aránya, és a kialakult feszültségek csökkentésére nőket is toboroztak. 
A munkaszerződések gyakorlatilag egy újfajta, szerződéses rabszolgaságot honosítot-
tak meg, ráadásul gyakran még annál is mostohább körülmények és feltételek közepet-
te. Hivatalosan 1917-ben szüntették be a toborzásokat.

A kivándorlás második szakaszának kezdete India függetlenségének elnyerése ide-
jére datálható. Ekkor a magasan képzett szakemberek vándoroltak elsősorban az eu-
rópai országokba, hogy a világháború utáni munkaerőhiányt pótolni tudják.37 Ennek 
tulajdonítható többek között, hogy mára például a brit egészségügyben domináns sze-
repet töltenek be az indiai orvosok. Kanadába és az Egyesült Államokba főleg ösztön-
díjas diákok kerültek ki, míg Hollandiában a gujarati közösségnek nagy szerepe van a 
gyémántkereskedelemben.

Ettől az időszaktól kezdve jelenik meg az ún. „minőségi bevándorlás”. Mára mérnö-
kök, orvosok, bankárok, informatikusok és az információs technológiában jártas szak-
emberek teszik ki a bevándorlók jelentős részét.
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A diaszpórák szerepe

A diaszpórák politikai szerepe az indiai kormány érdekeinek képviseletében nyilvánul-
hat meg. A diaszpórák néhány befolyásos tagja mára több fogadó ország magas szintű 
döntéshozó testületében is jelen van, így megkönnyíthetik a szerződések és megállapo-
dások létrejöttét Indiával, vagy előkészíthetik a kétoldalú találkozásokat, és segíthetnek 
zökkenőmentes lebonyolításukban. A diaszpórák politikai szervezetei pedig felhasz-
nálhatják befolyásukat és lobbierejüket. Erre jó például szolgálnak az USA Kongresz-
szusának indiai származású tagjai, akik 2005-ben előkészítették az Egyesült Államok 
és India közötti civil nukleáris megállapodást.38 Számos esetben fordult már elő, hogy 
a fogadó ország parlamenti képviselői, például Kanadában, az Egyesült Államokban 
vagy Nagy-Britanniában, az ott élő indiai közösségen keresztül nyerhettek mélyebb 
bepillantást az indiai belpolitika egyes kérdéseibe.39 Az indiai politikai pártok a vá-
lasztások előtt különös figyelmet fordítanak a diaszpórákban élő állampolgárokra, nem 
csupán a szavazatok, hanem az anyagi támogatás reményében is. Cserébe az anyaor-
szág sokat tesz a fogadó országban élőkért. Mind India, mind a diaszpórák kölcsönös 
érdekét szolgálja az egymással való jó viszony kialakítása.

A diszpórák gazdasági szerepe is jelentős. India az 1991-es reformokat követően kez-
dett intenzíven bekapcsolódni a világgazdaságba.40 Növekedése ekkor gyorsult fel: en-
nek az infrastruktúra fejlesztése, a szegénység elleni harc, az államadósság csökkentése 
a fő jellemzője. A nyitás következtében megélénkült a külkereskedelem és a külföldi 
tőke beáramlása az országba, nőttek az ország valutatartalékai.41

India új külpolitikájában és gazdasági diplomáciájában különösen fontos szerepet 
szán a diaszpóráknak.42 A határain túl élő indiaiak jelentik az összekötő kapcsot az 
ország és a világ többi része között. A diaszpórák jelentősen hozzájárulnak az indiai 
gazdaság növekedéséhez, segítenek a bilaterális megállapodások (és kereskedelmi kap-
csolatok) megvalósításában.

Mára Indiába érkezik a világon a legtöbb pénzátutalás; ezek a külföldön élő és dol-
gozó indiaiaktól erednek. Míg 2001–2002-ben az átutalások összege 15,8 milliárd dollár 
volt, addig 2009–2010-re ez az összeg közel 54 milliárd dollárra nőtt. A részletekről a 
következő oldalon látható táblázat tájékoztat.

A diaszpórák gazdasági szerepét az új indiai külpolitika is felismerte, hiszen a gaz-
dasági diplomáciában külön fejezetben fejtik ki azok konkrét feladatait.44 A diaszpórák 
egyúttal virágzó piacokat is jelentenek, és hozzájárulnak a turizmushoz és az infra-
struktúra bővüléséhez.45

India jelentős fejlődésen megy keresztül az információs és a számítástechnika 
területén. Mára az „új” diaszpórákat elsősorban magasan képzett szakemberek és 
kutatók alkotják.46 Ebből kifolyólag fontos a kulturális és tudományos kapcsolatok erő-
sítése India és a diaszpórák országai között. Tudományos intézeteket, kulturális 
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központokat alapítottak, és megkönnyítik a csereprogramokban és az oktatási együtt-
működésekben való részvételt, mind az oktatók, mind a diákok számára.

Magánjellegű pénzátutalások Indiába (2001/02 és 2009/10 között)43

*Részleges adatok

A kapcsolatok fejlesztése a diaszpórákkal

Új fejezetet jelent az indiai külpolitikában a diaszpórákkal való tudatos kapcsolat és 
annak fejlődése. A globalizálódó világ és a liberalizáció új dimenzióba helyezte a di-
aszpórákat, és segített felismerni a tengerentúlon élő indiaiak fontosságát. A diaszpó-
rákkal foglalkozó intézményeket, kezdeményezéseket hoztak létre, amelyek nagyban 
hozzájárulnak a kapcsolatok alakításához.

2000 augusztusában Dr. L.M. Singhvit indiai parlamenti képviselő és volt brit high 
commissioner vezetésével főbizottságot hoztak létre. Feladata az volt, hogy készítsen átfo-
gó tanulmányt az indiai diaszpórákról, abban tárja fel a problémákat, és egyben javas-
latokat is tegyen az orvoslásukra.47 A beszámoló huszonegy országot vizsgált, szerte a 
világon (Afrika, a Perzsa-öböl térsége, Izrael, Nagy-Britannia, Európa egyéb országai, 
USA, Kanada, Dél-Amerika és a Karib-térség országai, Délkelet-Ázsia), és végül egy 
globális összegzést is adott. Ez a tanulmány volt az első, amely nagyobb mélységben 
tárgyalja az indiai diaszpórák helyzetét és kapcsolatukat az anyaországgal. Emellett 
további intézkedések megszületéséhez, illetve megvalósításához járult hozzá.

A kettős állampolgárság kérdése minden ország esetében kényes téma, mivel nem 
csupán az anyaországra, de a fogadóra is hatással van. A tanulmány leszögezte, hogy 

Év milliárd USD
2001–2002 15,8
2002–2003 17,2
2003–2004 22,2
2004–2005 21,1
2005–2006 25,0
2006–2007 30,8
2007–2008 43,5
2008–2009 46,9
2009–2010   53,9*
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indiai állampolgárság csak azoknak adható, akik teljesítik az 1955-ös állampolgársá-
gi törvényben lefektetett feltételeket és kritériumokat. Azt is fontos kiemelni, hogy az 
Indián kívül élő kettős állampolgárságú indiaiak nem kapnak politikai jogokat, és a 
kormányban sem vállalhatnak feladatot. Ezért a bizottság azt a javasolta, hogy hozzák 
létre a tengereken túl élő indiaiak egy új csoportját, és egységesen „India tengerentúli 
állampolgárainak” hívják őket. 2003-ban elfogadták a kettős állampolgárság intézmé-
nyét elfogadó országok listáját.

Néhány országban azonban problémát jelent az indiai diaszpórában élők kettős ál-
lampolgársága – elsősorban Trinidad és Tobago, Guyana, Fidzsi és Dél-Afrika esetében. 
Ezekben az országokban az indiaiak száma olyan magas, hogy néha a teljes lakosság 
több mint felét ők teszik ki, ez pedig már veszélyeztetheti az őslakosok érdekeit.

Az indiai lakosság aránya

*   2011. júliusi becsült adatok. Forrás: „The World Factbook. Central America and Caribbean”. 
United States of America. Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/td.html, 2012. május 8.

**  Forrás: „Estimated Number of Overseas Indias”. Ministry of Overseas Indian Affairs, http://moia.gov.
in/writereaddata/pdf/NRISPIOS-Data.pdf. Letöltés ideje: 2012. május. 8.

Egy másik kezdeményezés eredményeként január 9-ét hivatalosan is az indiai diasz-
pórák napjává (Pravasi Bharatiya Divas) tették. Ez a dátum szimbolikus, hiszen Gandhi 
1915-ben, 21 év után ezen a napon tért vissza Dél-Afrikából Indiába. Az első ünnep-
ségeket 2003-ban rendezték meg, melyen hatvankét országból, mintegy kétezer indiai 
vett részt. A plenáris ülések témája egytől egyig az India és diaszpórái közötti együtt-
működés elősegítése volt, különös tekintettel az ipari fejlesztésekre, befektetésekre a 
kisebbségi média, az önkéntesség és az egészségügy területén. A külügyminiszter be-
szédében mérföldkőnek nevezte a rendezvényt India és diaszpórái kapcsolatának törté-
netében. Egy évvel később, 2004-ben pedig Delhiben létrehozták az Indiai Diaszpórák 
Központját.

Az indiai diaszpórákkal külön minisztérium, a Ministry of Overseas Indian Affairs48 
foglalkozik. 2004-ben hozták létre, azzal a céllal, hogy állandó összeköttetést biztosít-
son a diaszpórák és az anyaország között.49 A minisztérium főbb funkciói: az Indiá-
ból történő ki- és bevándorlás felügyelete, önkéntes programok szervezése Indiában 

Ország Teljes népesség* NRI/PIO** %
Trinidad és Tobago 1.227.505 551.500 45
Suriname    491.989 140.300 28
Guyana    744.768 320.200 43
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a diaszpórában élő indiaiaknak, a külügyminisztériummal együttműködve adminiszt-
ratív központok felállítása a nagyobb létszámú diaszpórákkal rendelkező országokban, 
ösztöndíjak az NRI/PIO-diákoknak, marketing- és kommunikációs stratégiák fejleszté-
se a diaszpórákkal való kapcsolatok erősítésére, a diaszpórában élők és dolgozók jólété-
nek biztosítása és figyelemmel követése, stb.

* * *

A legtöbb nemzet nehezen változtat külpolitikai orientációján, hacsak valamilyen kül-
ső vagy belső esemény gyökeres változásra, változtatásra nem készteti. India esetében 
számos olyan okot lehet felsorolni, amelyek az elmúlt tizenöt-húsz évben alapjaiban 
alakították át az ország kapcsolatát a világgal: a hidegháború vége és a Szovjetunió 
felbomlása együttesen a korábbi gazdasági és politikai rendszer kifulladását eredmé-
nyezte az ázsiai szubkontinensen is.

Indiának, amely korábban a „harmadik világ vezére” volt, rá kellett ébrednie, hogy 
önmaga is képes a fejlődésre, és nincs rászorulva a többi állam támogatására, hogy 
ezt a fejlődést fenntarthassa. A kilencvenes évekig India a világot „antiimperialista” 
szemüvegen keresztül szemlélte, ám azóta már nem létezik semmiféle harmadik világ. 
A hetvenes évektől ugyanis a fejlődő országok egyre jobban integrálódtak a nemzet-
közi kereskedelembe, és egyre kevésbé kívántak külön tömböt alkotni.50 India maga is 
mindinkább a saját érdekeit kezdte szem előtt tartani a külpolitikája alakulásában és a 
gazdasági kapcsolatok fejlődése terén egyaránt. Kína példája nagy hatással volt/van rá, 
és egyre nagyobb részt akar magának a nemzetközi gazdasági növekedésből.51

Szintén a kilencvenes évekre jellemző, hogy India levetkőzte korábbi „Nyugat-elle-
nes” meggyőződését, és nyíltan közeledni kezdett a „nyugati”, fejlett világhoz. Ebben 
nagyban befolyásolta a Szovjetunió összeomlása és Kína (India szerint) agresszív tér-
hódítása a délkelet-ázsiai térségben.52

Sokan gondolják ma még az indiai külpolitikát elemzők közül úgy, hogy India még 
nem tudja teljes bizonyossággal, milyen végleges irányt is kellene vennie a külpoliti-
kájának. Annyi azonban már biztonsággal állítható, hogy az ország kikerülhetetlen és 
meghatározó tényezője lesz a globalizált világnak.
A diaszpórák szerepe egyre inkább felértékelődik ebben a globalizált világban. Azok 
az országok, amelyek nagy tengerentúli diaszpórákkal vagy közösségekkel rendel-
keznek, könnyebben és szélesebb körben érvényesíthetik nemzeti érdekeiket. Mára a 
diaszpórák kulturális jelentősége kibővült a gazdasági, politikai és biztonságpolitikai 
aspektussal is.
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Mellékletek

1. táblázat
Fő bevándorlási célpontok (2010)53

2. táblázat
Legnagyobb számú kivándorlás (2010)54

Ország Bevándorlók száma (millió)
Amerikai Egyesült Államok 42,8
Oroszország 12,3
Németország 10,8
Szaúd-Arábia   7,3
Kanada   7,2
Egyesült Királyság   7,0
Spanyolország   6,9
Franciaország   6,7
Ausztrália   5,5
India   5,4

Ország Emigránsok (millió)
Mexikó 11,9
India 11,4
Oroszország 11,1
Kína   8,3
Ukrajna   6,6
Banglades   5,4
Pakisztán   4,7
Egyesült Királyság   4,7
Fülöp-szigetek   4,3
Törökország   4,3
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3. táblázat
Tengerentúli indiaiak becsült száma55

* Non-Resident Indians
** Person with Indian Origin

Ország
Tengerentúli 

indiaiak száma 
összesen (fő)

NRI* PIO**

Amerikai Egyesült Államok 2.245.239 927.283 1.317.956
Ausztrália 448.430 213.710 234.720
Bahrein 350.000 350.000 n.a.
Dél-Afrika 1.218.000 18.000 1.200.000
Egyesült Arab Emirátus 1.702.911 1.700.000 2.911
Egyesült Királyság 1.500.000 n.a. n.a.
Fidzsi 313.798 800 312.998
Réunion (Fr.) 275.000 200 275.000
Martinique (Fr.) 145.000 0 145.000
Guyana 320.200 200 320.000
Hollandia 201.000 6.000 195.000
Jemen 111.000 11.000 100.000
Kanada 1.000.000 200.000 800.000
Katar 500.000 500.000 n.a.
Kuvait 579.390 579.058 332
Malajzia 2.050.000 150.000 1.900.000
Mauritius 882.220 15.000 867.220
Mianmar 356.560 3.160 353.400
Nepál 600.000 112.500 487.500
Omán 557.713 556.000 1.713
Srí Lanka 1.600.500 500 1.600.000
Suriname 140.300 300 140 000
Szaúd-Arábia 1.789.000 1.789.000 n.a.
Szingapúr 590.000 270.000 320.000
Thaiföld 150.000 90.000 60.000
Trinidad & Tobago 551.500 1.500 550.000
Új-Zéland 107.000 37.000 70.000
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Résumé

The Role of Diasporas in the New Emerging World Order

Global migration nowadays has been evolved due to growing demographic inequalities, 
new global and political trends, technological revolutions. In the long run, demographic, 
social, environmental, political and economic guidelines will influence and define this 
process which is indicated by the growing number of diasporas in every part of the 
world. The aim of this study, without attempting to be comprehensive, is to present the 
role of diasporas in these processes. New waves in diaspora-studies show that besides 
doing research on earlier emigration, immigration, integration, etc. topics, research 
on actual and sometimes threatening phenomena has begun: diasporas, instead of 
remaining a usual topic of social sciences, tend to appear as serious security issues.

The Indian diaspora is the second most populous after the Chinese. What is more, in 
the past decades its role has been revived, and by now it is considered to be a decisive 
factor of world politics. In order to show this in details, the second part of this study 
examines more precisely the Indian diaspora and its role in India’s new foreign policy 
strategy.

Most nations do not change their foreign policy unless an inner or outer event 
inclines them to do so. In the past 15-20 years, there have been many occasions that 
affected the principles of India’s foreign relations with the rest of the world. Many 
analysts think that not even India knows clearly what direction she should follow in 
her foreign policy. What is for sure is that India and the diasporas will be unavoidable 
and important factors in the globalised world.


