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1. Bevezetés
A migránsok társadalmi integrációjának kérdése a legtöbb európai uniós or-

szágban valós probléma. Az Európai Unió 1999 óta, az Amszterdami Szerződés
hatálybalépésével egy egységes menekültpolitika kialakítására törekszik a
migránsok esélyegyenlőségére és integrációjára ügyelve. Az új tagállamoknak,
köztük Magyarországnak is szembe kell néznie azzal, hogy egyre magasabb azok-
nak a migránsoknak a száma, akik már nem tranzit országként tekintenek Magyar-
országra, hanem letelepedési céllal érkeznek hazánk területére. Az Európai Uni-
ós normatíva alapján a tanköteles migráns gyermekek oktatását 3 hónapon belül
el kell kezdeni a tagállamokban, így Magyarországon is.

2. A migráns gyermekekre vonatkozó törvényi szabályozások
Az ENSZ 1951. évi egyezménye a menekültek helyzetéről

Ez a jogszabály a menekültügy alapja. Az egyezmény meghatározza a menekült
fogalmát, és rögzíti a menekültstátuszt elnyerő személyekkel szemben alkalmazandó
bánásmód minimális követelményét. Az egyezmény elsősorban olyan személyekre
összpontosít, akik Európában és másutt 1951. január 1-jét megelőzően lezajlott ese-
mények miatt tartózkodtak származási országukon kívül, vagy onnan kényszerültek
elmenekülni.

Az ENSZ 1967. évi jegyzőkönyve a menekültek helyzetéről

Az ötvenes évek második, majd a hatvanas évek első felének újabb menekült-
válságaival azonban a menekültegyezmény időbeli és földrajzi hatályának kiterjesz-
tése egyaránt szükségessé vált. Az 1967-es jegyzőkönyv oldja fel ezt az időbeli és
térbeli korlátozást.

Az oktatás területén az első közösségi szabályozás 1977. július 25-én született,
az Európai Közösségek Tanácsának 1977. július 25-i 77/486/EGK irányelve a
migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról.
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Az irányelv az Európai Unió tagállamainak polgáraira vonatkozik; célja, hogy
az EU tagállamaiban munkát vállalók szabad mozgásának feltételeit javítsa, külö-
nös tekintettel gyermekeik fogadására és oktatására. A gyermekeknek – a fogadó
ország iskolarendszerébe való könnyebb beilleszkedése érdekében – megfelelő ok-
tatásban kell részesülniük, beleértve az állam nyelvének tanítását is. Másrészt a fo-
gadó országnak a migráns gyermekek oktatásának megszervezésekor olyan intéz-
kedéseket kell hoznia, amely elősegíti a gyermekek újbóli beilleszkedését a
származási tagállamukba, vagyis az oktatási programban biztosítani kell a gyermek
anyanyelvének és a származási ország kultúrájának oktatását.

Az irányelvet 2003 januárjától kiterjesztik azokra a gyermekekre is, akik me-
nedékjog iránt folyamodók gyermekei, a Tanács 2003. jan. 27-i, 2003/9/EK sz. irány-
elve a menedékjog iránt folyamodók fogadásának egységes minimális szabályairól.

Az irányelv szerint a tagállamokban a menedékjog iránt folyamodók kiskorú gyer-
mekeit, továbbá a menedékjog iránt folyamodó kiskorúakat azonos jogok illetik meg
az oktatás területén, mint a tagállamok állampolgárait. Azonban a kérvény benyújtá-
sától számított harmadik hónapban el kell kezdeni a tanulást. Az oktatás egy évig ha-
lasztható speciális körülményekre hivatkozva, ilyenkor a fogadó állam előírhat más
oktatási formát is. Az oktatást a befogadó állomásokon is meg lehet szervezni.

3. Statisztikák, tendenciák
3.1. Az Európai Unió tagállamaiban

A migrációs demográfiai adatokat és a migránsok arányát az egyes tagálla-
mokban az Eurostat készítette 2002-ben az 1985 és 2001 közötti évenkénti migrá-
cióról. A statisztikai adatok alapján a migrációs tendenciákat figyelembe véve az EU
tagállamai három csoportot alkotnak:

1. csoport: több egymást követő éven keresztül az össznépesség számához vi-
szonyítva a migránsok aránya magasabb 1,5%-nál. Ebbe a csoportba négy ország
tartozik: Németország, Ciprus, Luxemburg és Izland.

2. csoport: a migráció éves aránya 0,5% és 1,5% között van. Ebben a csoport-
ban van Belgium, Dánia, Franciaország, Írország, Hollandia, Ausztria, Svédország,
az Egyesült Királyság és Norvégia. Norvégia (egyébként nem tagállamként) és Ír-
ország gazdasági fejlődésük eredményeként váltak migrációs célországgá, a többi
ország pedig gyarmatbirodalmi múltja miatt már fejlett migrációs hálózatokkal ren-
delkezett korábban is.

3. csoport: a migráció éves aránya kevesebb, mint 0,5%. Itt kapnak helyet Cip-
rus kivételével az újonnan csatlakozott Európai Uniós országok, s ebben a csoport-
ban van Görögország, Olaszország és Finnország is. Az 1990-es évek végéig ide
tartozott Spanyolország és Portugália is. A legkisebb a migráció Máltán: kevesebb,
mint 0,2% évente az 1985–2001 közötti vizsgált időszakban.
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A 15 év alatti migráns gyermekek arányát a tagállamok oktatási rendszereiben
tanuló 15 év alatti tanulókhoz viszonyítva szintén vizsgálták. Az adatot szolgáltató
tagállamok többségében a migráns gyermekek 6% alatt vannak jelen az iskolákban.
Németországban és Ausztriában ez az arány kicsit magasabb, mint 10%. Az alacso-
nyabb migrációs rátával rendelkező országokban a migráns gyermekek aránya ke-
vesebb, mint 3%. Ez vonatkozik Csehországra, Görögországra, Spanyolországra,
Írországra, Magyarországra, Szlovéniára, Finnországra, az Egyesült Királyságra és
Izlandra, ahol az arány fordított. A legmagasabb arányban Luxemburgban vannak a
15 év alatti migráns gyermekek, a 15 év alattiak több mint egy harmada, 39%
migráns gyermek.

3.2. Magyarországon

Magyarországon a bevándorlók legnagyobb számú csoportját a határon túlról
érkező magyarok alkotják. Nagy részük áttelepül, vagy munkavállalás céljából ér-
kezik Magyarországra, de nem ritka a határok mentén az iskolába átjárás sem. A
bevándorlók második legnagyobb csoportját a Nyugat-Ázsiából vagy a Közel-Kelet-
ről érkezettek teszik ki. Ebben a csoportban nagy számban vannak politikai mene-
dékjogot kérők, akik legtöbbször illegálisan lépik át a magyar határokat. A hivata-
los előrejelzésekkel ellentétben Magyarország EU-csatlakozásával a menedékjogot
kérők száma nem nőtt drasztikusan, viszont akik jönnek, huzamosabb ideig vagy
letelepedési szándékkal tartózkodnak Magyarországon.

Az Oktatási Minisztérium statisztikai szolgálata 2000 óta megkezdte a migráns
gyermekek oktatásával kapcsolatos összehasonlító és elemző adatok módszeres
gyűjtését. Az eredmények szerint a közoktatásban résztvevő migráns gyermekek
száma lassú, de folyamatos növekedést mutat. Az OM Statisztikai Osztályának adatai
szerint a magyar közoktatási intézményben tanuló külföldi gyermekek 12%-a óvo-
dás (1554 fő), 51%-a általános iskolás (5002 fő), 28 %-a a szakképzésben (3540 fő)
és 21%-a a gimnáziumban tanul (2664 fő).

4. A migráns gyermekek kulturális identitása
A migráns gyerekek kulturális identitásában nagy szerepet játszik a vándorlás,

majd bevándorlás. Kiindulópontként kijelenthetjük, hogy a migráns gyermek nem
önmaga dönt a migrációról; ha a szülő indul, nekik sincs más választásuk, legtöbb-
ször menniük kell. A befogadó országban meg kell találniuk saját helyüket a több-
ségi társadalom csoportjában és a saját etnikumokban is.

Identitásukat főként három tényező alakítja: a társadalmi, kulturális és etnikai
tényező. Olyan flexibilis identitást kell kialakítaniuk, amely a különféle társadalmi
kapcsolathálózatukban (otthon, iskola, munka) hatékonyan működik, jóllehet mind-
egyik helyszín más kulturális és nyelvi, nyelvhasználati helyzeteket feltételez. A
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migráns szülők támogatják a domináns kultúra néhány kulturális kompetenciájának
elsajátítását (nyelv), ugyanakkor az új kultúrával szemben megfogalmazzák fenntar-
tásaikat is (öltözködés, társasági viselkedés). A befogadó országban a szülő elveszít-
heti gyermekével szembeni társadalmi vezető szerepét, sokszor a gyermek tolmá-
csol hivatalos ügyekben a szülőnek, vagy a gyermek tapasztalatai, ismeretei alapján
értelmez egy befogadó országra jellemző helyzetet.  A migráns gyermekek többsé-
ge transzkulturális identitást alakít ki, amely saját etnikuma tradícióinak és az új
kultúrának a keveréke.

Az iskolának kiemelkedő szerepe van a migráns gyermekek integrációjának
segítésében. A felmérések tanulsága alapján megállapítható, hogy a gyermekek ál-
talában pozitív attitűddel viseltetnek az iskola és tanárok iránt is. Ha azonban leküzd-
hetetlen akadályokkal, saját kultúrájukkal szembeni ellenséges megnyilvánulások-
kal, identitásuk formálását veszélyeztető helyzetekkel találják szemben magukat,
pozitív hozzáállásukat kénytelenek feladni.

5. Az interkulturális modell
Az EU tagállamainak közös célja a bevándorlók minél gyorsabb integrációja a

választott ország életébe, ezért a migráns gyermekek oktatásakor használatos mo-
dellek közötti különbséget az integráció elérésétől való távolság határozza meg. A
kiindulási pont a nyelvi integráció: ha a migráns nem képes – nyelvtudásának hiá-
nyában – követni az órákat, ez minden modellben speciális igényt jelentő helyzet-
nek számít. A hagyományos nyelvpolitikai, kétnyelvű oktatási modellektől eltérő új
modellek bevezetése szükséges – egyrészt a megváltozott társadalmi-kulturális kö-
zeg miatt, másrészt az Európai Unió egységesülő menekültpolitikájának köszönhe-
tően. Maga az Unió nevezi meg az általa támogatott interkulturális modell kereteit.
Ennek hármas alapköve:

(1) kulturális diverzitás: az Unió alkotmányában kifejezett kulturális és nyelvi
sokszínűség alapelvét követve;

(2) nemzetközi dimenzió: gazdaság- és társadalomtörténet a nemzetközi kapcso-
latok erősítése céljából;

(3) európai dimenzió: az európaiak kultúrájának ismerete, az integráció története.
Magyarországon a külföldi állampolgárságú gyermekek, tanulók interkulturális

pedagógiai rendszer szerinti óvodai és iskolai nevelésének irányelvét a közoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXIX. (79.) törvény 110. §-a (8) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján tette közzé az oktatási miniszter az Oktatási Közlöny 2004/24. szá-
mában. Alapelvei megegyeznek az EU interkulturális modelljével, amely az iskola
nevelési-oktatási rendszerében értékként veszi figyelembe a tanulók kultúrája és
anyanyelve közötti különbséget. A pedagógiai irányelvek alkalmazásakor tekintet-
tel vannak arra, hogy a bevándorló diákok a tanév különböző szakaszaiban kezdik
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meg tanulmányaikat, és iskolázottságuk, nyelvtudásuk eltérő szinten lehet a magyar
közoktatásban elvárttól.

Az interkulturális programban a magyar mint idegen nyelv elsajátítása kerül a
középpontba, a program megszervezésének feltétele, hogy az iskola legalább egy
magyar mint idegen nyelv szakos pedagógust foglalkoztasson, vagy olyan pedagó-
gust, aki részt vett egy legalább 90 órás magyar mint idegen nyelvi továbbképzésen.
Az interkulturális programot bevezető intézménynek ki kell alakítania az alábbi ele-
meket tartalmazó migráns-programot: a magyar mint idegen nyelv elsajátítása, ok-
tatása; interkulturális pedagógia; a tanulás támogatása, segítése; nevelői, tanári
együttműködés, továbbképzés, kooperáció.

A program szerint az iskolában a magyart mint idegen nyelvet nívócsoportok-
ban sajátíthatják el a külföldi gyermekek; az ilyen csoportokat több osztályból és
több évfolyam tanulóiból is szervezhetik a kötelező órakeret terhére. A külföldi di-
ákok anyanyelvét és kultúráját a magyar diákok a külföldi tanulókkal közösen szer-
vezett kötelező tanórai vagy nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásokon tanulhat-
ják. Az interkulturális program minimum két éves időtartamú.

A magyar mint idegen nyelvi aspektus nemcsak a nyelvi órákon van jelen; min-
den más tantárgyban is jelentkezik, tehát szükséges a szaktárgyak anyagának ma-
gyar mint idegen nyelvi vizsgálata, átdolgozása. Célszerű számításba venni a más
idegen nyelvek tanulásával összefüggő tantárgypedagógiai kérdéseket: idegen nyelvi
órán a migráns elvileg nincs hátrányos helyzetben.

Az interkulturális program megoldást kíván jelenteni a migráns gyermekek
magyar mint idegen nyelv elsajátítására is, ami új irányba mozdíthatja el a magyar
mint idegen nyelv tanítását, hiszen hiányoznak a tantervek, taneszközök és a tanár-
képzésnél is végig kell gondolni, hogy az általános és középiskolai tanárok képzé-
sében hol jelenhetne meg a magyar mint idegen nyelvi tartalom.1
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