
L. Rédei Mária: Migráció az ezredfordulón  

8.  AUSZTRÁLIA 

A bevándorlás Ausztrália népességének növekedésében mind közvetlen, mind 
közvetett módon a kezdetek óta meghatározó szerepet játszott. Az első fegyencek 
megérkezésétől napjainkig a „Populate or perish” vált az új jelszóvá, előirányozva a 
bevándorlás általi nemzetépítést. (Appleyard 1991) Az elmúlt évszázadban még változóan, 
majd ezt később felváltotta az a tudatos politikai gyakorlat, amely a migráció folyamatos 
népességpótló szerepére alapozott.   

 
1. ábra A népesség növekedésének összetevői 
Forrás:ABS.1. 

  
A fenti ábrán látható, hogy a migráció népességpótló hatása elérte azt a szintet, ami a 

természetes népesség szaporodással azonos. Ennek hatását már a benépesítési alapú 
migrációs politika idején felismerték és Ausztrália különböző kormányokkal és nemzetközi 
szervezetekkel kötött megállapodásokat annak érdekében, hogy elérje a demográfiai 
szempontból szükséges magas bevándorlási rátát.  Így került bevezetésre a már eddig is 
gyakorlatban lévő, de immáron hivatalos állami bevándorlási politika részét képező ún. 
„assisted passage” azaz a támogatott utazás programja, amely lehetővé tette a tömeges 
bevándorlást. Így azok a potenciális bevándorlók is eljutottak Ausztráliába, akik az 
útiköltséget más országba nem tudták volna önerőből fedezni. Ez tehát azt jelentette, hogy 
alig volt mód a befogadottak válogatására, és a bejutásért egyfajta hálát, erős kötödést éreztek 
a migránsok.  

Sajátosnak számít a világon az a gyakorlat, hogy a bevándorlók többsége még néhány 
évtizede is az Kormány költségén,   ún „assisted immigrants” érkezett Európából.  Azok, 
akik, hogy a világ bizonyos eddigi befogadó területeiről kiszorultak, a könnyű bejutási 
térségek felé nagyobb érdeklődést mutattak. A múlt század megnövekedett európai 
bevándorlási hátterében ugyanis az állt, hogy az Egyesült Államok 1921-ben bevezette a 
kvóta törvényt, amelynek értelmében a bevándorlók száma az egyes országokból nem lehetett 
több mint az 1900-as amerikai népszámlálás adataiban megadott azonos országban született 
személyek számának 3 százaléka.1 

Ausztráliához kapcsolódik. a később is használt migrációs fogalom, amely lehetővé 
teszi a menekült táborokból a harmadik országba történő bevándorlást.  „dipi” - azaz 
displaced person, ami a Nemzetközi Menekültügyi Szervezettel (később UNHCR és IOM) 
kötött megállapodás értelmében lehetővé teszi az eljutást Ausztráliába. 

Az angolszász országokban alkalmazott statisztikának megfelelően, a külföldön 
születetteket tekintik külföldinek és nem az állampolgárság alapján osztályoznak. 
                                              
1 Ez a törvény az addig kisebb arányban kivándorló népekre nézve hátrányos volt, így azok, akik nem tudtak bekerülni a kvótába egyre 
gyakrabban választották Ausztráliát. 
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Végeredményben a hosszantartó bevándorlás nem a biztonsági  szerepben lett jelentős, 
hanem a gazdaság további növekedését serkentette. Az európai bevándorlás csökkent, így a 
bevándorlás növelése érdekében a nyolcvanas években az Európán kívüli földrészek felé 
fordultak. Ez a fordulat egybe esett azzal, hogy at ázsiai régióból a demográfiai nyomás 
hatására és a fogalalkozatatási lehetőségek lemaradása miatt, tömeges kiáramlás kezdődőtt el.  

A 80-as évtizedhez képest a 90-es évekre a küldő országok tekintetében új trend 
tapasztalható. A mindeddig legfontosabb kibocsátó országból, az Egyesült Királyságból 
kevesebb bevándorló (112 468) érkezett, mint a szomszédos Új-Zélandból (120 299). Őket 
követi Hong Kong, Kína, Vietnam egyenként 50-50 ezer bevándorlóval, a Fülöp szigetekről, 
Indiából, Dél-afrikai Köztársaságból, Jugoszláviából (1994-95-ig), Malajziából egyenként 
20-50 ezren érkeztek letelepedési szándékkal. A születési hely szerinti megoszlásban a 
korábbi 73,5 százalékhoz képest csak 60 százalékot képvisel a legtöbb bevándorlót kibocsátó 
első tíz ország. Tehát érvényesült a földrajzi diverzitás.  Ma Ausztrália népességének 23,6 
százaléka külföldön született. Ha a külföldön születtek számához hozzáadjuk az ún. második 
generációsokat (akiknek legalább egyik szülője nem Ausztráliában született) úgy az arányuk 
Ausztráliában már közel 50%.  (22.tábla)   

Az 50. ábra mutatja, hogy az egyes nemzetek itt élő lakosságát a medián életkor és a 
tömegük alapján. Látható, hogy  a régi bevándorlók magas medián életkora pl. Magyarország 
is itt van, és az új migrációs nyomással érkezők fiatal tömeget. A 40-50 éves életkor közötti x 
tengelyen szinte egy űr tapasztalható, ami a 80-as évekbeli kisebb beáramlással függ össze.  
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2. ábra Ausztráliában élő külföldiek medián életkor(x) és népességszám (y) szerinti eloszlása 2000. 
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A gazdaságban történt változások, az ipar privatizációja pull faktorként további 
migrációt eredményezett. A bevándorlás területi forrása áttevődött Ázsiára. Ennek hátterében 
az állt, hogy Ázsia volt az ausztrál áruk lehetséges piaca ill. az ausztrál tőkekivitel egyik 
célterülete. (Battistell, 2000) Ezzel párhuzamosan fenntarthatatlanná vált az eddig képviselt 
Fehér-Ausztrália politikából kiindult, integrálásra törekvő megfelelő nemzetiségi politika. 
Ekkor kezd el kialakulni a különböző népek harmonikus egymás mellett élését célzó multi-
kulturalizmus. A beilleszkedésre vonatkozó gyakorlat így módosult az érkezők forrás 
változásának következményeként.    

A következő részben a népesség főbb demográfiai jellemzőinek ezredfordulós 
vizsgálatairól szeretnék néhány vonást említeni.  

 

8.1. A népesség demográfiai jellemzői 

 
A nagybefogadó országok benépesülést célzó gyakorlatának döntő elemét jelentette a 

lakosság térbeli eloszlásának kiegyenlítése. Általában, ahol nagyobb volt a népsürüség, az 
volt a migránsok első lakóhelye is. Tehát a migráció írányítása már ebből a szempontból is 
fontos volt.  

Az 50. ábrán láthat, hogy a népesség egyenlőtlenül oszlik el az államok között, 
háromnegyede a keleti part három államában és a fővárosi területen él. 

 

 
3. ábra Ausztrália sűrűn lakott területei 
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Forrás: ABS.2. 
 
A sűrűn benépesült, szorosan összefüggő részekből álló parti sávon, az államterület 

2%-án él a népesség 4/5-e. Ausztrália összes metropolisza – kivéve Canberrát – de még a 
tízezer fő alatti városoknak is több mint a fele ebben a zónában helyezkedik el, így itt a 
népsűrűség 100 fő/km2. Ez az ország legjobban urbanizált régiója, aminek benépesültségét 
fokozza,  hogy a falusi lakosság 40%-a ugyancsak itt tömörül. Az ország területének 82%-a, 
az ún. „halott közép” rész a népesség 3%-át foglalja magában, ami 1fő/20km2 népsűrűséget 
jelent. A népesség csak a belső bányavidéken tömörül 20-30 ezres városokba. (Sárfalvi, 1998)  

Láthatjuk, hogy az összefüggően benépesített térszín gyakorlatilag egybeesik a 
városok területével. A városokban él a lakosság 85,7% -a. A külföldön született lakosságnál 
ez az arány 92%. (WMR,2000) A bevándorlók a legnépesebb államokban és a legnagyobb 
városokban telepedtek le. Nehezen teljesül a letelepedés során az az elv, hogy alacsony 
laksürüségű régiók felé menjenek az ujonnan érkezők.(52.ábra) A legmagasabb a külföldön 
születettek az országos átlagnak megfelelő Új-Dél-Wales, Victoria államokban Nyugat-
Ausztráliában az átlagnál magasabb 29%. Tasmániában 11%. (NMAC,1999) 

 

 
4. ábra Külföldi népesség aránya Ausztráliában (1996) 
Forrás: Australian Bureau of Statistics 
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A népesség kor szerinti összetétele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra Ausztrália korfája (1901 és 2000) 
Forrás: ABS 1 

Ausztrália 2001. évi korfája egy öregedő társadalomra jellemző, ami az eltartás 
oldaláról formál fiatalítási igényeket.(53.ábra) A migrációs politika általános demográfiai 
célja, a lakosság eltartó képességének javítása, és az egyes korosztályok létszámának 
kiegyenlítése. Az öregedő társadalmak, a nők magasabb várható élettartama következtében 
nő többlettel rendelkeznek. A bevándorlás egyik hatása, hogy a fogadó ország népességének 
összetétele a férfi többlet irányába változik a férfiak nagyobb vándorlási hajlandósága miatt, 
és ezzel a termékenység veszteséget szenved. A közelmúlt nagy bevándorló nemzeteire már 
inkább a feminizáció jellemző (Malajzia, Kína, Fülöp-szigetek, Szingapúr bevándorlói). Ezen 
a nemzetek migránsai a családi bevándorlási programok keretében érkeztek. Bizonyos küldő 
országok azért is élveznek támogatást, mert a családegyesítő program keretében kétszerannyi 
nő vándorolt be, mint férfi (Kína, Fülöp-szigetek). Ily módon kiegyenlítik a nemek arányát.  

Medián életkor2: Jól tükrözi azt, hogy a migráció mostani és korábbi hullámaiban 
érkezetteket. A több éve Ausztráliában élő bevándoroltak medián életkora magasabb, mint a 
később bevándoroltaké (21.táblázat). 

 A medián életkor nemcsak a várható élettartama, de a termékenység alakulásának 
megfelelően is változott. Az ideérkező népcsoportok eltérő és szélsőséges termékenységi 
magatartása csak lassan vette át a helyi jellemzőket. A háború alatt alacsony volt a 
termékenységi arányszám, ennek csökkenésével a medián életkor fokozatosan nőtt, majd a 
„baby boom” idején csökkent. A teljes termékenységi mutatószám3 legmagasabb értéke 3,6 
volt, 1961-ben. „Ez a gazdasági válság és a háború miatti halasztott gyermekvállalás 
következménye, de emellett magyarázható még az átlagos házasságkötési életkor 
csökkenésével, az alacsony munkanélküliséggel ill. a bevándorlással.” (Hugo,1986) 
Születéskor várható élettartam magas, a nők esetében 82 év, a férfiaknál 76 év.  

A  munkaerő piacon elfoglalt helyzet a beilleszkedésnél meghatározó jelentőségű. A 
külföldieknek alacsonyabb aktivitása és magasabb munkanélkülisége itt is jellemző.  A 
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2 A medián életkortól fiatalabbak és idősebbek száma megegyezik 
3 A teljes termékenységi mutatószám TFR, azt fejezi ki, hogy az adott évben az életkor szerinti születési gyakoriságot alapul véve, egy nő 
élete folyamán mennyi gyermeknek ad életet (Rédei,2001,p12.) 
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munkanélküliség esetén alig tapasztalható különbség, ami a családi strukturával és az 
esetleges nyelvi akadályokkal hozható összefüggésbe. De mint az a többi ország 
összehasonlításában látható, erős a hazai munkaerő védelme is.  

1. Táblázat Gazdasági aktivitás és munkanélküliség nagy külföldi munkaerővel rendelkező 
országokban 

Forrás: SOPEMI , 2001 

   Ausztrália Magyarország Kanada
 Férfiak Hazai 75,3 67,9 73,8

Gazdaságilag  Külföldi 67,3 73,1 68,4
aktívak Nők Hazai 58,9 52,5 60,2

  Külföldi 49,1 53,2 52,9
 Férfiak Hazai 6,6 7,4 10,3

Munka 
nélküliségi  Külföldi 6,4 5,5 9,9

arány Nők Hazai 5,6 6,0 9,5
  Külföldi 6,7 5,6 11,6

 
Az aktív keresők foglalkozás/beosztás szerinti megoszlására vonatkozó adatokat az 

alábbi táblázatban foglalhatók össze. A hazai és a külföldön születtek tevékenységi 
összetétele alig tér el egymástól, ami utal a beilleszkedés sikerére.   

2. Táblázat Az ausztrál aktív keresők megoszlása 

Forrás: Hugo. 2002 

 
Ausztráliában 

születettek 
Külföldön 
születettek 

Értelmiségi, 
felsővezető        27,2% 27,5% 

Egyéb szellemi 
foglalkozású        11,5% 11,9% 

Magasan képzett        17,9% 17,5% 
Közepesen képzett        25,4% 25,1% 

Alacsonyan 
képzett         18%   18% 

 
Multikulturalizmus 
 
Ausztráliát már az őslakók korában is nagyfokú változatosság jellemezte, ami 

hozzájárult az ott élők és a kormányzati politika toleranciájához. Ezen a XX. század elején 
megpróbáltak változtatni, abban a tévhitben, hogy Ausztrália fejlődését csak az európaiak 
segíthetik elő. Ám a múlt század utolsó évtizedeire felismerték az etnikai sokszínűség kínálta 
előnyöket és azóta ezek maximális kiaknázására törekednek.  

A kormány vezérelvének tekinti az 1989-es National Agenda for a Multicultural 
Australia, azaz  A multikulturális Ausztrália megteremtését célzó nemzeti programban 
foglaltakat.4   

                                              
4 A három alapvető jog tehát az egyéni kulturális örökség kifejezésének és másokkal való megosztásának joga, az egyforma bánásmódhoz és 
lehetőségekhez való jogok, valamint a tehetségek és készségek kifejlesztéséhez és használatához való jog. 
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8.2. A bevándorlás végcélja: az ausztrál állampolgárság 

A világ migrációs földrajzát nem csak a középtávú üzleti vagy karrier jellegű 
folyamatok határozzák meg, hanem a jóléti szolgáltatások mértéke, a végleges letelepedéssel 
elérhető alanyi jogú szociális juttatások köre. A jóléti államok felé irányuló mozgás hajtó 
ereje az, hogy itt kaphat munkájáért a legmagasabb jövedelmet, de az is, hogy a társadalmi 
juttatások értéke is itt a legmagasabb.  

Az ausztrál állampolgárság Ausztrália nemzeti tudatának alapköve és a szociális jóléti 
juttatások elérésének alapja. Ennek alapja az a tudat, hogy minden ausztrál állampolgár, 
függetlenül származásától, teljes jogú és egyenlő tagja az ausztrál társadalomnak, és 
részesedik mindabból a jogi és politikai felelősségből és előjogból, amelyek azzal együtt 
járnak.  

Bevándorlók és menekültek akkor jogosultak állampolgárságért folyamodni, ha már 
legalább két éve állandó lakosként (permanent resident) élnek Ausztráliában. Követelmény a 
jellemesség, alapvető angol nyelvtudás az értés és a beszéd szintjén, valamint az ausztrál 
állampolgársággal járó felelősségek és előjogok megfelelő szintű ismerete. 

 A 2000–2001-ben mintegy 150 nemzet szülöttei kapták meg az állampolgárságot, a 
Brit Nemzetközösséghez kötödés alapján a listát az Egyesült Királyság, és a szomszédos Új-
Zéland vezeti.  

3. Táblázat Állampolgárságok kiadása 2000/2001 

  Forrás: http://www.citizenship.gov.au/info                                                                                

Anyaország Állampolgárság 
Egyesült 

Királyság 12474 
Új-Zéland 11074 

Kína 6890 
Dél-Afrika 2992 

Bosznia-
Hercegovina 2661 

India 2335 
Fülöp-szk. 2211 

Vietnam 1953 
Irak 1862 

Sri Lanka 1672 

8.3. Ausztrália szerepe napjaink nemzetközi migrációs folyamatában 

Ausztrália, mint a nagybefogadó országok egyike, ázsiai regionális szerepű, nagy 
mennyiségű, tudatos befogadási gyakorlattal rendelkező ország. A külföldön született 
népesség aránya nő, és származási helyük szerint egyre bövülő populációt jelentenek.  A 
családegyesítési célú vándorlás folyamatos dominanciája mellett, a munkaerő vándorlás vált 
jellemző céljává. A képzett munkaerő ideiglenes vándorlása az ún. brain circulation, azt 
mutatja, hogy a migráció, a globalizációban aktív szerepet játszik. Az a tény, hogy Ausztrália 
nemcsak a befelé, de a kifelé irányuló mozgásban is számottevő, ezt erősíti meg. Az eddig 
letelepedés-orientált ország egyre nagyobb mértékben a munkaerő ideiglenes 
tartózkodását, bevándorlását támogatja, leginkább az informatika, a kommunikációs 
technológia, az egészségügy és az oktatás szektoraiban.  
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Ausztráliának két, külön kezelt bevándorlási programja van, amelynek keretében lehet 
Ausztráliában letelepedni, illetve, bizonyos körülmények mellett, állandó tartózkodási 
engedélyhez is lehet jutni. E két program a Bevándorlási Program (családi, szakmai és 
különleges kategóriákkal) és a Humanitárius Program.  

A programok szabályozzák a bevándorlás éves mértékét, kivéve a programon kívüli 
kategóriákat, mint az új-zélandi állampolgárokat, akik az ún. Trans-Tasman Utazási 
Egyezmény keretében utazhatnak be Ausztráliába ill. az egyéb kategóriában ausztrál 
állampolgárok határon kívül született gyermekei ill. azon Ausztráliához tartozó szigetek 
lakosai, akik ott kapták meg ausztrál állampolgárságukat. 
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6. ábra A bevándorlás összetevői (1990-2000)  
Forrása: DIMIA 

Az 54. ábra adataiból leolvasható, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelően 
Ausztráliában a korábbi családegyesítést preferáló bevándorlási politika napjainkra már 
munkaerő-piaci preferencián alapul. A családegyesítési program keretében bevándorlók 
száma és aránya is csökkent, vele párhuzamosan a szakmai program keretében érkezők 
aránya nő. Ez azt jelenti, hogy az érkezők válogatásának, a belépés kritériumainak lehetősége 
megnőtt. Az ábráról is leolvasható a bevándorlási politika markáns irányváltása, ha 
összehasonlítjuk az 1996/97 ill. 1997/98 évek családi és szakmai kategóriákban 
bevándoroltak arányát láthatjuk, amint azok megcserélődtek. Ennek okairól az egyes 
programok részletezésénél teszünk említést.   

 A ábrán a bevándorlási kategóriákat tüntettem fel, részletezve az egyes kategóriákon 
belül érkezett bevándorlók számát. 

A bevándorlási program két fő kategóriából áll: az egyik  Szakmai Program  a másik a 
Család (egyesítés)-i Program. Emellett egy harmadik, kisebb jelentőségű program is létezik, 
az ún. különleges alkalmasság kategória. Ez olyan volt ausztrál állampolgároknak ill. az olyan 
korábbi állandó lakosoknak, akik valamilyen kapcsolatot tartottak fenn Ausztráliával, 
biztosítja a bevándorlást.  

A bevándorlási program tervezett keretét a kormány minden évben széles társadalmi 
egyeztetésen kialakult vélemény alapján formálja. Ez bitosítja azt, hogy a befogadói 
környezet legyen, és a stratégiai célok a  helyben élők álláspontjához közelítsen. Mint az 
államok, a körzetek és a helyi kormányzatok ill. az üzleti élet, az iparágak, a szakszervezetek, 
az etnikumok és más közösségek képviselőivel véleményezett és észrevételeiket 
figyelembevevő változat, regionális, szakma specifikus szempontokon alapszik. A 
végrehajtás sikere ezen alapul. Mondhatjuk ezt a migráció szubszidiaritásának is, azaz a 

 9



L. Rédei Mária: Migráció az ezredfordulón  

döntések arra szintre kerülnek, ahol azok ak érdések felmerülnek. A résztvevő szervezetek 
ebben aktív partnerek. A programokon belüli kategóriák magyarázata és a kategóriánkénti 
tárgyalása a következő fejezetekben található  

A Szakmai Programban pályázókat olyan jellemzők szerint választják ki, amelyek 
alapján valószínűsíthető, hogy az illető majd jól boldogul az ausztráliai munkaerőpiacon, 
avagy képes lesz vállalkozást létrehozni, befektetést elindítani és munkahelyeket teremteni. 
1998-99-ben összesen 35.000 helyet nyitottak meg a Szakmai Program számára. 

A Családegyesítési Programban pályázókat a közvetlen családtagok támogatása 
(sponsorship) alapján választják ki. A Program legnagyobb létszámú kategóriája az ausztrál 
állampolgárok és tartózkodási engedéllyel bírók házastársainak és jegyeseiknek van 
fenntartva. 

A Családegyesítési Programra 1998-99-ben 30500 fős keretet biztosítanak. Amint az 
év során ez a keret kimerül, több ilyen vízum már nem adható ki. 

A Bevándorlási Programban szereplő kategóriák meghatározott feltételekkel 
rendelkeznek, amelyeket az 1958-as Bevándorlási Törvény (Migration Act 1958) és a 
Bevándorlási Rendelkezések (Migration Regulations) tartalmaznak. A program maga az 
egész világra vonatkozik és jellegét tekintve nem diszkriminatív, amely azt jelenti, hogy a 
jelentkező állampolgársága, etnikai hovatartozása, neme, bőrszíne vagy vallása nem döntő 
tényezők a feltételek teljesítésének elbírálásakor. 

Az ausztrál kormány elkötelezettje annak, hogy a Bevándorlási Programban egyre 
nagyobb hangsúllyal érvényesüljön a szakmai bevándorlás, miközben fennmarad a 
családegyesítési bevándorlás iránti hajlandósága is. 
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7. ábra A bevándorlás küldő régiók szerint (2000)  
Forrás: DIMIA.2. 

 
Az 55. számú ábráról leolvasható, hogy a szellemi tőke forrásterülete Európa és a 

szovjet utódállamok, és nem Ázsia. Mind a családegyesítési, mind a szakmai programhoz a 
legnagyobb mértékben az Egyesült Királyság bevándorlói járultak hozzá. Az összes 12 481 
bevándorló közül 55% (2228 családi ill. 4694 szakmai) érkezett a nevezett területről. 

 Délkelet-Ázsiából családegyesítés címen a legtöbben a Fülöp-szigetekről (2070 fő) 
ill. Vietnamból (1432 fő) érkeztek. Szakmai bevándorlás a térség országai közül Indonéziából, 
Malajziából és a Fülöp-szigetekről volt jelentős. Északkelet-Ázsia a legfontosabb kibocsátó 
ország mindkét kategóriában Kína (76 ill. 53 %), emellett a szakmai kategóriában Tajvan 
(22%) is. Dél-Ázsia szakmai bevándorlásának zömét az Indiából érkezők adják (72%). 
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Afrika területéről a szakmai bevándorlók túlnyomó többsége a Dél-afrikai 
Köztársaságból érkezik (74%). Észak-Afrikából és a Közel-Keletről a családi bevándorlás a 
nagyobb mértékű. A kibocsátó országok, fontossági sorrendben: 

Libanon, Törökország, Irak, Irán. 

 

Családegyesítési program 
 

A családegyesítési programban ausztrál állampolgár illetve ausztrál állandó 
tartózkodási engedéllyel rendelkező személy közvetlen családtagjai (házastársa, jegyese, 
eltartott hozzátartozói, örökbefogadott gyermeke, szülő, árva rokonok, idős rokonok) 
vehetnek részt. A családegyesítési programnak nincsenek képzettségi vagy angol nyelvtudási 
előírásai, a kérvények elbírálása a támogató ausztrállal való rokoni viszony függvénye. 

Amint az. 56.ábrán is látszik a családi bevándorlási program keretében kiadott 
vízumok száma jelentősen csökkent. 1995/96-ban még a teljes bevándorlási program 68,7 
százalékát adta, 1997/98-ban az arány 46,7% volt. Ennek egyik oka a bevándorlási 
keretekben történt változás, amely 1997/98-ban az addigi engedményes családi kategóriát 
átcsoportosította az ún. ausztrál kapcsolatú szakmai kategóriába, ezzel is példázva a 
bevándorlási irányelvek változását. Ez a változás követi a bevándorlási program nézetváltását 
a szakmai program irányába.  
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8. ábra A családi bevándorlás összetevői (1990/91 – 1999/2000)  
Forrás: DIMIA.4. 
  
Szakmai program 

 
A szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező ausztráliai bevándorlása az 

éppen adott szakképzett munkaerőben tapasztalható hiányosságok pótlását célozza, és növeli 
az ausztrál munkaerő nagyságát, szakképzési színvonalát és felhasználhatóságát. Az utóbbi 
évek hangsúly-eltolódását türözi az, hogy 2000/2001-évben 44730 fő érkezett szakmai 
vízummal, ami a megelőző évihez képest 26,6% százalékpontos növekedést jelent. Az 57. 
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ábra foglalja össze ennek földrajzi megoszlását és Amerika kivételével minden kontinens 
nagy arányát mutatja.  

 

9. ábra Szakmai bevándorlás régiónként (1999-2000)  

999. július elsején bevezetett pontrendszer sikeresnek bizonyult. Ez azon alapszik, 
hogy a

elősegítése érdekében bevezettek egy ún. 
Skilled

z a jelentkező, aki 
ausztrá

                                             

Óceánia
3%

Európa + volt 
SZU
23%

Közel-Kelet, 
Észak- Afrika

2%

Délkelet-Ázsia
20%Északkelet-

Ázsia
16%

Dél-Ázsia
18%

Amerika
2%

Afrika (kivéve 
É-Afrika)

16%

Forrás: DIMIA.2. 
 
1
 képzett kérelmező, mind ausztrál állampolgár által, mind az új lakóhely /terület által is 

támogatott, ami támogatásával azt is elvárja, hogy bizonyos ideig ott éljen. Mi más ez, ha 
nem regionális irányítás, a helyi célok egyeztetése az érkezőkkel.  2001-ben vezettek be 
három új vízumkategóriát. Azok a külföldi diákok, akik Ausztráliában folytattak 
tanulmányokat, tanulmányaik elvégzése után e három új vízumfajta által válhatnak ausztrál 
munkavállalókká. A vízumokat az országon belül tartózkodva lehet igényelni. De nemcsak 
regionális, hanem szakmai írányítás is müködik.  

A célirányos munkaerő bevándorlásának 
 Occupation List (SOL) azaz szakma listát ill. Migration Occupation in Demand List 

(MODL) azaz keresett foglalkozások vándorlási listáját. Azok a bevándorló-jelöltek, akik  
MODL megjelölt szakmával rendelkeznek többletpontokat kapnak. Ezen a listán élenjárók az 
információs-kommunikációs technológiával kapcsolatok foglalkozások.5  

További mérlegelési, pontozási szempontok: többletpontokat kap a
l bizonyítványokkal, oklevelekkel rendelkezik, vagy ausztrál munka tapasztalattal bír, 

valamilyen más világnyelvben jártas ill. a házastárs képzettségéért is járhat többletpont. Az 
58. ábra azt mutatja, hogy az ázsiaiknak már van ausztrál kapcsolatuk és különösen Délk-
kelet űzsiából érkeznek nagyarányban üzleti célú bevándorlók.  
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5 További mérlegelési, pontozási szempontok: többletpontokat kap az a jelentkező aki ausztrál bizonyítványokkal, oklevelekkel rendelkezik, 
vagy ausztrál munka tapasztalattal bír, valamilyen más világnyelvben jártas ill. a házastárs képzettségéért is járhat többletpont. 
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10. ábra A szakmai bevándorlás megoszlása kategóriánként, régiók szerint (2001-2001)  
Forrás: DIMIA.4. 

 
A bevándorlás főbb kategóriái 
  
1.  Munkáltató által szponzorált (employer sponsored) 
A "Munkáltató által szponzorált" bevándorlási program lehetővé teszi, hogy ausztrál 

munkáltatók külföldi munkaerőt szponzoráljanak. A munkáltató háromféleképpen hívhat be a 
tengerentúlról munkavállalót: 

-   Munkáltatói kinevezéssel ENS/Employment Nominated System  
- Regionálisan támogatott bevándorlási tervvel, RSMS/Regional Supported Migration 

System 
-  Munkaszerződésekkel. CW/Contract Workers  
A munkadó akkor töltheti be tengerentúli munkavállalókkal az üres állasokat, ha az 

adott munkakörre a belső munkaerő-piacról nem talált megfelelőt.  
 
2.  Üzletemberek  önálló bevándorlása  
 A "Business Skills" bevándorlási program a sikeres üzleti és anyagi háttérrel 

rendelkezők számára nyújt letelepedési lehetőséget. 
 
3.  Megkülönböztetett tehetségek (DT/Distinguished Talents)  
Megkülönböztetett képességű egyének számára  teszi lehetővé a bevándorlást, akik 

Ausztrália javára szolgálhatnak 
 
4. Ausztrál kapcsolatú szakmai bevándorlók  (SAL/Skilled Australian Linked) 
1997-ben vezették be a szakmai képességek, az életkor, és az angol nyelvtudás 

pontozását. További pontokat kaphatnak az érdeklődők helyi rokoni támogatásért. Ebbe 
beletartozik a régiós kapcsolatú bevándorlók (Regionally linked) kategóriája is, ahol nincs 
pontozási rendszer, itt a régióban élő rokonok támogatása szükséges. 

 
5.  Szakképzett független, (PI/Professional Independent) 
szakképzett független tengerentúli diák (2001. júliustól) és független bevándorlók 

(Independent migrants) Akiket se rokon, se munkáltatója nem támogat. 
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Összes bevándorló
92,272

Egyéb
32,628

Bevándorlási program
52,377

Humanitárius
7,267

Különleges segély kategória
816

Különleges humanitárius prg.
3,022

Menekült
3,429

Egyéb
2,522

Házastárs / Jegyes
16,197

Szülők
1,177

Családegyesítés
19,896

Szakmai
32,350

Regionális kapcsolattal
139

Ausztráliával kapcsolatos
szakmai
8,882

Független
16,419

Megkülönböztetett tehetségek
67

Üzletemberek
5,631

Munkáltató által kérvényezett
1,212

Különleges
131

Új-Zéland
31,610

Más, nem programban lévő
1,018

 
11. ábra Az ausztrál befogadás csatornái  
Forrás.Hugo 2002.
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Ideiglenes bevándorlás/Tartózkodás 
 
Az ideiglenes vándorlás aránya világszerte növekedik. Ausztráliában az elmúlt húsz 

évben egyre növekedett a nem tartósan bevándorlók aránya és jelentősége az összlakossághoz 
képest. A vándorlási többletet 1999/2000 évig a tartós vándorlásból eredő pótlás jelentette. 
1989-90-ben a tartós bevándorlás adta a nettó vándorlási egyenleg nyereségének 96%-át.  
Napjainkban a nettó vándorlási egyenleg nyereségét az ideiglenesen, huzamos tartózkodásra 
érkezők már nagyobb arányban (52,3%) adják. .  

Ausztráliának a migrációval az volt a célja, hogy munkaképes, véglegesen letelepedő, 
majdani állampolgárokat kapjon, ami ellentétes pl. az európai munkavállalási célokkal. 
Korábban itt az ideiglenes munkavállalást erősen ellenezték. 

A közelmúltban a tartós letelepedést ösztönző bevándorlási politika, a világ 
képzettséget előtérbe helyzező mozgása felé tolódtak el;  az eddigi állandó lakossá váló 
tartós munkaerő bevándorlásról az ideiglenes munkavállalás elősegítésének irányába. 
(Hugo, 2002) Mindez kiemeli a tartózkodás jelentőségét.  Joggal feltételezhető, hogy a jövő 
betelepülése is növekvő számban olyan döntésen alapszik, amelyek az Ausztráliában szerzett 
tapasztalatokon alapulnak, már az országon belül élve keresik a végleges ott maradás 
lehetőségét. Mindez a tudatos migrációs döntés része.  

A tartózkodás elősegítése érdekében az utóbbi években számos új vízumtípust 
vezettek be. A vízumok között - időtartam szerint - két nagy csoport különböztethető meg: 
rövid ill. hosszú távú tartózkodásra szóló. 

A szakma nélküli és alacsonyan szakképesítésűek felé nem nyitott az új 
vízumgyakorlat6, így a tartózkodási vízumok is munkaerő-piac preferencián alapulnak, 
előnyben részesítve a magasan képzetteket. Az ideiglenesen tartózkodók főbb kategóriái: rövid 
és huzamos tartózkodás. A célok között megtaláljuk   

Látogatók: turisták, gyógykezelésre érkezők,  
Tengerentúli diákok  
Working holiday makers/WHM 
Üzleti kategória 
Egyéb: kulturális, szociális, nemzetközi kapcsolatok  

4. Táblázat Az ideiglenesen tartózkodók számbeli megoszlása (2000) 

                                              

Ideiglenes beutazók   
Éves 
adat 

Év 
közepi 

Látogató 
3 

057 147 
184 
270 

Tengerentúli diák 
74 

428 
121 
140 

Working Holiday Makers 
Program 

74 
454 

 45 
264 

Ideiglenes üzleti beutazó 
Ideiglenes lakos 

236 
085 

35 
006 

 13 
910 
 50 

400 

„Híd-vízum”-mal beutazó - 
61 

224 
Szociális, kulturális,  
nemzetközi program 

37 
880 

24 
590 

Egyéb 
4 

215   
13 

100 

Összesen 
3 

519 215 
513 
898 

6 Történtek ugyan kezdeményezések a szakképesítés nélküli ideiglenes munkaerő behívásának engedélyezésére pl. az aratásnál, 
betakarításnál jelentkező munkaerő-hiányok betöltésére, de ezeket a kormány határozottan elutasította. (Hugo , Rudd, Harris 2001 p. 35) 
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Forrás:. DIMIA 
 
A képzettek ideiglenes tartózkodása 
 

 Az ideiglenes tartózkodási kategóriákon belül kiemelten fontos szerepe van a tanulási, 
munkavállalási vagy jövedelemszerző tartózkodásoknak, amelyek a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően egy majdani letelepedést alapozhatnak meg (lásd alább a tanulói vízumok 
esetében.) 

Rövid hivatalos / üzleti célú látogatás Ausztráliába 
 Az Ausztráliába történő utazás célja hivatalos látogatás, kongresszuson, konferencián 

való részvétel, találkozók, tárgyalások lebonyolítása, továbbképzésen való részvétel, gépek 
üzembe helyezése stb. és tervezett tartózkodás nem haladja meg a 3 hónapot.(236 085)7 

Huzamos tartózkodás Temporary Business Resident (Long Stay) -   
Ezt a vízumtípust 1996-ban vezették be. Az üzleti célú látogatás meghaladja a 3 

hónapot. Az ideiglenes, hosszú tartózkodású üzleti vízumkategória elsősorban az olyan 
ausztrál és külföldi cégeknek nyújt segítséget, akik bizonyos pozíciók betöltésére az ausztrál 
munkaerőpiacon nem találtak megfelelő képzett személyt, ezért ideiglenesen külföldről 
toborozhatnak szaktudást.. A business (long stay) vízumok maximum 4 éves kint-
tartózkodást engedélyezhetnek. 

Független vállalatvezetők, akik vállalkozás alapítási, vásárlási vagy menedzselési 
szándékkal érkeznek az országba, bizonyítottan sikeres szakmai háttérrel, de nem kívánnak 
véglegesen letelepedni. Összesen 35 006 fő volt a 2000. évben és ennek alig tíz százaléka 
volt vállalati írányítással ideérkező.  

Általános és szakorvosok, szakemberhiánnyal rendelkező térségekbe.(2515 fő) 
Oktatók, kutatók olyan speciális területekre, amelyeket az ausztrál munkaerő-

állományból nem tudnak felvenni.(1700 fő) 
 
Working Holiday Makers Program WHM 
 
A program a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését tűzte ki céljának, fiatal, munkaképes, 

utazni vágyó turistáknak engedélyez ideiglenes munkavállalást, ezzel hozzájárul 
tartózkodásukat finanszírozásához. Ausztrália több országgal kötött kétoldalú megállapodást 
a WHM turizmusra és 2000 július óta csak a partnerországok állampolgárai folyamodhatnak 
e vízumért. Ausztráliának az Egyesült Királysággal, Hollandiával, Írországgal, Japánnal, 
Kanadával, Koreával, Máltával és Németországgal van ilyen egyezménye. Tárgyalásokat 
folytattak még számos európai, ázsiai országgal és az USA-val. A jelentkezőnek 18-30 év 
közötti, gyermek nélküli, visszautazáshoz és az ottlét első feléhez megfelelő anyagiakkal 
rendelkezőnek kell lennie. A vízummal a kézhezvételtől számított egy naptári éven belül 
lehet belépni az országba és ettől az időponttól kezdve 12 hónapig érvényes. (Harding, 
Webster; 2002) 

1999-2000-ben 74500 fő érkezett a program keretében. Országonként: Egyesült 
Királyság 41198, Írország 12285, Japán 9727, Hollandia 5913, Kanada 5597, Korea 138. 
Ausztráliából pedig 27 000 utaztak a partnerországokba. 

A 2001-ben  Ausztráliában WHM vízummal tartózkodók medián életkora 24 év volt. 
Átlagosan négy hónapot tartózkodnak az országban. (DIMIA.2.) 
 
Tanulói tartózkodások 

 

                                              
7 Zárójelben 1999-2000-ben kategóriánként kiadott vízumok.. 
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A többi nagy befogadó ország (USA, Kanada, Új-Zéland) gyakorlatának megfelelően, 
Ausztráliában is fokozatosan nő a hosszabbtávú tanulási célú tartózkodás. 3,7 milliárd dollár 
(AUS) közvetlen haszon származott a külföldi diákok oktatásából.(DIMIA)8 

A 3 hónapnál hosszabb ideig tartó tanulmányok folytatására vizum szükséges. Tanuló 
vízumot csak azok kaphatnak, akiknek jelentkezését elfogadták egy bejegyzett nappali 
tagozatos kurzusra vagy annak egy részére Ausztráliában.9 2000-2001-ben 223 ezren 
érkeztek tanuló vízummal Ausztráliába (flow), ebből 85 000-en először léptek be. 

 
Regionális eloszlás:   

12. ábra Ausztrál tanulóvízumok régiónkénti megoszlása (2001-2002 tanév)  

 60. ábrán látható, hogy a tanulók meghatározó régiója egyrészt a földrajzi 
közels

ról 
érkeze

átmeneti tartózkodás további formái is lehetségesek a bevándorlásnak, 
családegyesítésnek 10. 
                                             

Délkelet-Ázsia
34%

Közel-kelet, 
Észak- Afrika

1%

Dél-Ázsia
5%

Óceánia
2%

Afrika (kivéve 
É-Afrika)

2%

Európa + volt 
SZU
10%

Északkelet-
Ázsia
37%

Amerika
9%

Forrása : DIMIA. Immigration Update 2002. 
 
A
égben lévő, Pacifikus Térség, másrészt a kulturálisan, nyelvileg rokon Európa. A 

legfontosabb kibocsátó országok: Kína 33 000, Indonézia 21 000, Malajzia 20 000, Hong 
Kong 17 000, Szingapúr 16 000, Korea 12 000, Japán 11 000, Thaiföld 11 000. A közeli 
országok tanulóira jellemző, hogy a tanítási szünetekben hazautaznak. (lásd. flow adatok)  

Az ausztrál bevándorlási politika egyik célja az Ausztráliában végzett tengerentúl
tt friss diplomások munkavállalóként való letelepítése. Úgy értelmezik a tanulói 

vízumok szerepét a migrációs politikában, hogy előkészítő, ausztrál kapcsolat és tapasztalat 
teremtő, ezzel megalapozott döntés eredményeként létrejövő bevándorlás. Az egyéni 
befeketedésekhez az állami kiegészítések csatlakoznak, amit a munkaerő választék 
bővítésének tekintenek. Erre irányulnak a már ismertetett, 2001 júliusában bevezetésre került 
új vízum kategóriák. Ezzel az alig fél éve végzettek számára könnyítik meg a határon belül 
(onshore) a munkavállalást, így nem kell a pontrendszeren keresztül bevándorlásért 
folyamodni. Ezzel fejeződik ki Ausztrália preferenciája, az országon belül élő képzettek 
irányába.  

Az 

 
8 Hasonlóan jelentős bevételeket könyvelhetnek el az Egyesült Államokban is. Az ottani külföldi diákok oktatása 13 milliárd dollár többletet 
jelent a nemzetgazdaságnak.(Rédei,2002) 

olai szünidőben teljes munkaidőben dolgozhatnak. 

ak 3 típusa van: 

9 Ez a leghosszabb múltra visszavezethető ideiglenes munkáltatói vízum kategória. Ezzel a vízummal a tanulói jogviszonyban lévők tanítási 
időben heti 20 óra munkát vállalhatnak, isk
10 Ausztrál látogatói vízumok: turizmus, nyaralás, városnézés, társadalmi okok, pihenés, rokonlátogatás, baráti látogatás, vagy más rövid 
időtartamú, nem munkával kapcsolatos tevékenység, ideértve a tanulást is. A látogató vízumokn
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Illegálisan bevándorlók  

izsgált nemzetközi folyamatai, a „munkaerő-vándorlás újjá-
születése”, a munkaerő-piacon alapuló preferencia szükségszerűen együtt jár a befogadó 
ország

yságát nehéz pontosan definiálni annak jellegéből adódóan. Az illegális bevándorlás 
visszah

Forrás: Abs.5. 

                            

 
Az 1990-es évek eddig v

 szűrési mechanizmusának fokozottabb felülvizsgálatával. A bevándorlás ellenőrzése, 
az adatgyűjtés, a határok szigorítása mellett keményen lépnek fel az illegális bevándorlók és 
munkavállalók ellen. A 2001. szeptemberi támadás utáni terrorizmus ellen felvett küzdelem 
egyike eszköze a határok és a határon belüli ellenőrzés fokozása, ami egyben a munkaerő-
beáramlás fokozott ellenőrzését is magában foglalja, ezzel szűrve az illegális bevándorlókat 
is. 

Az illegális bevándorlás nemzetközi szinten továbbra is folyamatosan jelen van, ám 
nag

at a befogadó és a kibocsátó országok közötti párbeszédre. A kibocsátó országok 
migrációs nyomása sokszor erősebb, mint a befogadó országok felvevőképessége. A 
kivándorláshoz napjainkban a képesítés „érvényes jegyével” nem rendelkezők csak a 
befogadó ország hatóságait megkerülve tudnak a migrációs nyomásnak engedve javítani 
életminőségükön. Azok a nemzetközi trendek, miszerint a legális migráció fokozása együttjár 
az illegális növekedésével, itt is tapasztalható. Az illegálisan Ausztráliában tartózkodók 
száma 1999-2000-ben 5870 fő11, ami hihetetlenül alacsony.   

 
 

6 ezer fő 

13. ábra Illegális bevándorlás tengeri és légi úton (1995-2000)  
egjegyzés: A megfigyelt év június 30-án ért véget 
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Rövid tartózkodású látogató (short stay): maximum 3 hónap kinntartózkodást engedélyez, Hosszú tartózkodású látogató (long stay): 
rendszerint 3-6 hónap kinn tartózkodást engedélyez. Mindkét vízum általában 12 hónapon belül felhasználható, egyszeri vagy többszöri 
beutazásra szól. 
 Szponzorált látogató (sponsored)*: speciális kategória közvetlen ausztrál családtagok vagy hivatali képviselők által támogatott látogatók 
részére, ahol a meghívók külön anyagi garanciát vállalnak. Maximum 3 hónap kinntartózkodást engedélyez, nem hosszabbítható, egyszeri 
beutazásra szól. 
Szociális, kulturális beutazók: Kategóriák: Sport, szórakoztatás, média vagy film stáb, vallási előadó, nyugdíjas, kutatás, tudományos előadó, 
családi kapcsolat ( középiskolásoknak rokonoknál vagy közeli barátoknál engedélyezi a tartózkodást  maximum  12 hónapig)  
Nemzetközi kapcsolatok: Diplomáciai, diplomáciai testület, szakmai gyakorlat, csereprogramok stb  
Híd-vízumok: Legalizálja az Ausztráliában tartózkodók státuszát. Azoknak akik helyben jelentkeztek valamilyen vízum fajtáért, de még nem 
kapták meg. A kiutazni szándékozóknak akiknek folyamatban van vízum kérelem elfogadási eljárásuk. Azok a lejárt vízummal 
Ausztráliában tartózkodók akikről  a hatóságok tudomást szereztek és új vízum kérelem elfogadási vagy kiutaztatási eljárásuk folyamatban 
van  
 
11 a hivatalos statisztikákban csak az ellenőrzésen fennakadtak szerepelnek, így a pontos arányokat nehéz rekonstruálni  
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Az 61. ábrán látható, hogy az illegális migránsok száma az utóbbi évtizedben nőtt. 
öldrajzi helyzetéből, sziget voltából adódóan a bevándorlásnak két fő terepe 

lehetséges: a vízi és a légi út. A jogszerűtlen bevándorlók 71%-a a vízi utat választja (ún. 
“boat 

özi migrációs szerepvállalásban Ausztráliát a hagyományos nagy 
gyesült Államok, Kanada, Új-Zéland, Argentína, Brazília) közé 

sorolják. (World Migration Report,2000). Ausztráliát ma már a nemzetközi trendeknek 
megfe

n az utóbbi évekig szabályos 
lefutás

ége kifejezte ugyan visszatérési szándékát. 

- Ausztráliában születtek kiáramlása 
                                             

Ausztrália f

people”),12 a kisebb hányad repülőgépen érkezik az állam területére, a repülőtéri 
ellenőrzésen fennakadtakat azonnal kitoloncolják az országból. Érvényességét vesztett úti 
okmánnyal  tartózkodók (overstayers)13, hasonló eljárásba kerülnek.  

8. 4. Kivándorlás 

A nagy nemzetk
befogadó országok (E

lelően a nemzetközi migrációs folyamatokban betöltött kibocsátó szerep is jellemzi. A 
világszerte tapasztalható eltolódás a családegyesítő bevándorlásról a képzett- preferencián 
alapuló bevándorlásra nemcsak Ausztrália bevándorlási folyamatait rendezte át, de eddig 
ismeretlen arányú képzett munkaerő kiáramlását is jelenti. Ezek már a brain cirkuláció első 
jelének tekinthetők. A megszerzett tudással igyekeznek olyan helyekre menni, ahol 
képzettségükért többet pénzt és előrehaladási lehetőséget kapnak. A kettő összefügg, mert ma 
már különösen a kutatási feltételek csak a legnagyobb hatalmaknál állnak rendelkezésre. Sőt 
a befektetések ezekre a helyekre, mint reménybelire központokra összpontosulnak.  

Ausztráliában a bevándorlás korai időszakai óta általánosan tapasztalható volt, hogy a 
nagy bevándorlási hullámokat egy-két éves késéssel egy hasonló lefutású, de kisebb 
amplitudójú kivándorlás követte. (Hugo, Rudd, Harris, 2001) 

Vagyis a bevándorlás alacsony-magas értekei szabták meg a két évvel későbbi 
kivándorlás magas-alacsony voltát. Minden ötödik tengerentúli bevándorló egy bizonyos 
időn belül visszatért hazájába. Ezek a folyamatok egésze

únak tekinthetőek. A bevándorlási politika átrendeződésével, hangsúlyainak 
eltolódásával egyidőben azonban megváltozott a kivándorlás volumene, a kivándoroltak 
összetétele és maguk a célországok is. Számottevően emelkedett a véglegesen vagy 
hosszútávon kivándorlók száma. 

1999-2000-es  pénzügyi évben érte el a tartós kivándorlás az 1972-73 óta a 
legnagyobb értékeket. A huzamosan tartózkodó értsd legalább egy évre kivándorlók között is 
ez a trend érzékelhető, azok többs

Az ausztrál kivándorlást két nagy csoportra osztva tárgyalhatjuk a kivándorlók 
születési helye alapján: 

- külföldön születettek kiáramlása, remigráció  

 
12 A tengeren érkezettek az alábbi helyeken érik el az ausztrál partokat: Ashmore-szigetek a Timor-tenger, York-foki-félsziget, Torres-szoros 
szigetei, Cobourg-fsz, Karácsony-sziget ill. a kontinensen az északnyugati Kimberly régióban ( Nyugat-Ausztrália), Új-Dél-Wales és 
Queensland partjainál. 
 
13 Az illegálisan Ausztrália területén tartózkodók másik forrása a lejárt vízummal  
ott tartózkodókból fakad. Ezek az emberek érvényes ideiglenes vízummal érkeznek az országba, többnyire mint turisták, kisebb számban 
diákok, WHM program keretében érkezők vagy ideiglenes lakosok. Általánosságban az összes legálisan az ország területére belépő 0,49 %-a 
marad a vízum lejárta után Ausztráliában. 2001 nyarán 60 000 főre becsülték (DIMIA.8.) az országban lejárt vízummal tartózkodók számát. 
Legnagyobb csoportjuknak (26%) tíz vagy annál több éve járt le a vízuma, 15% 1 maximum 2 éve tartózkodik illegálisan, 24 százalékponttal 
kevesebb, mint a megelőző évben. Ez utóbbiba beletartoznak azok akik önszántukból a lejárati idő után kis késéssel hagyják el az országot. 
Az illegális tovább tartózkodók között több a férfi. (62%), jellemző korcsoportjaik a 35-49 év között (33%), 20-49 közötti (32%). A nők kor 
szerinti megoszlásában ugyanezek a legnépesebb korcsoportja, egyenként 28-28%-ot képviselve. 
Az illegálisan tartózkodók száma az országba belépők számától függ. Így a legnagyobb számban látogató vízummal érkezők lesznek a 
legnagyobb számban tovább tartózkodók. (Egyesült Királyság, Japán, Egyesült Államok) 
A legnagyobb aránya illegálisan tovább tartózkodók , állampolgárság alapján : Ecuador 5,2%, Tonga,  Pakisztán , Peru, Laosz  Jellemző , 
hogy a legnagyobb számban továbbtartózkodók aránya viszont közelíti a nullát. 
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ezer fő

14. ábra Tartós kivándorlás születési kategóriánként (1988/89 – 1999/2000)  
Forrás: DIMIA .2. 

 
z. 62. ábráról leolvasható, hogy a tengerentúlon született volt bevándorlók adták a 
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40
Tengerentúl születtek

Ausztráliában születtek

A
tartósan kivándorlók többségét, de az ausztrál születésűek aránya fokozatosan nőtt és 1999-

gerentúl ill. az 
zülettek. Feltételezhető, hogy a világon adodó kedvezőbb lehetőségek, 

összehasonlítva az Ausztráliában tapasztalttal, máshovbá vonzzák az embereket.   

 magasan 
képzet

s 
szerep

születésű kivándorlók fiatalabbak, magas képzettségűek. A képzettek 
elszívá

egfelelően  „a jó helyen, a jó időben”-általában 
mint r

sült Királyság, Amerikai  Egyesült Államok, Európa  

2000-ben már fele-fele arányban vettek részt a kivándorlásban a ten
Ausztráliában s

Az Ausztráliában született lakosság utóbbi években fokozódó távozása az országból  a 
nemzetközivé váló munkaerőpiac és a fejlettebb és megfizethetőbb nemzetközi közlekedés, 
valamint  a globálisan növekvő szakképzett munkaerő kereslet eredménye. Korábban a 
munkaerő-áramlást a fogadó ország számára tartották előnyösnek, lévén az ottani 
munkaerőhiány fedezésére irányult. Megállapítást nyert (Hugo,1994), hogy a

t ausztrál munkaerő  más országokba áramlása hasznos Ausztrália számára is.  
Ezek a munkavállalók általában átmenetileg tartózkodnak ún. postázott munkásként a 

fogadó országban. 
A munkavállalás lejárta után a hazatérők nemzetközi tapasztalatokkal, gazdasági 

kapcsolatokkal, gazdasági hídfőállások kiépítésével nagyban hozzájárulnak az ausztrál 
gazdaság építéséhez, nemzetközi kapcsolatai kiszélesítéséhez, Ausztrália globalizáció

vállalásához. 
Az ausztrál 
sáról a nemzetközi munkaerőpiacra az ún.” brain drainről”, azaz agyelszívásról 

mégsem beszélhetünk Ausztrália esetében. 
A magasan képzettek - azon belül is szignifikánsan az információs technológiában 

alkalmazottak-a nemzetközi üzleti életnek m
övid távú munkavállalók lépnek be az országba, majd a szerződésük lejárta után el is 

hagyják az országot. Így beszélhetünk inkább a „brain circulation”-ről. Azaz az „agyak 
körforgásáról”. 

Összességében az Ausztráliából kiáramló ill. oda beáramló  képzett  munkaerő nettó 
nyereséget mutat Ausztrália számára, azaz inkább „brain gain”-ről azaz nyereségről 
beszélhetünk. 

Tartósan és ideiglenesen kivándorlók leggyakoribb úti célja: 
      - Egye
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Általában elmondható, hogy azok hagyták el nagyszámban az országot, akik előzőleg 
független bevándorlóként vagy szakmai-üzleti vízummal vándoroltak be Ausztráliába az 
Egyesült Királyságból, Európa többi részéből ill. Észak-Amerikából. (Hugo, Rudd, Harris, 
2001) 

vándorlók 60 %-a 20-
29 éve

Kiemelkedően fontos vizsgálati terület a frissen diplomázott ausztrál fiatalok külföldre 
távozá

ok egyike, amely átfogó adatgyűjtés vezetett be mind a 
kiutazó

rszágokat nem tartalmazzák. Megfogalmazták azt az igényt, hogy 
global k az ország területén kívül élő 
ausztrá

Jellemző a kivándorlók életkora is. Az Egyesült Királyságba ki
s korú és nagyon magas képzettségű, míg az Egyesült Államokba kivándorlók a 

idősebb korosztályokból magasabb arányban jellemzőek, és itt jelentős a 10 éven aluliak 
kivándorlása is, ami azt mutatja, hogy itt már a családos kivándorlás is jellemző. 

sa. Közel 5,6 százalékuk vállalt a tengerentúlon munkát a diploma megszerzését 
követő egy évben. (Hugo, Rudd, Harris 2001). Legtöbben az Egyesült Királyságot 
választották(31,3%). A kiutazók között azonban a betöltött munkakör alapján két nagy 
csoportot. lehet megkülönböztetni  

- a working holiday making/WHM csereprogram keretében kiutazókat a 
partnerországba és az ott tartózkodás költségének fedezésére jellemzően nem a végzettségnek 
megfelelő munka végzése  

- a végzettségének megfelelő munkakörök betöltése,  
Ausztrália azon kevés állam
k mind a beutazók körében.(ez még más jellemzően bevándorló országoknál sem 

bevett szokás.) Ez azonban nem bizonyul elégségesnek a folyamatok megértésében, mert az 
így begyűjtött adatok a célo

izálódó világunkban statisztikai mintákat kaphassana
l állampolgárokról is. Mint ahogy ez a kivándorlással érintett országokra jellemző.  
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