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A migráció kérdése a korábbi jogi és belügyi írányításból kilépett. Nem a jogi korlátok határozzák a migrációt, hanem az egyéni
készségek és képességek, ennek felismerése pedig együttjárt a döntés tudatosságának fokozódásával. A közpotni irányítás céljai akkor
valósulnak meg, ha ezeket részben nyivánossá teszik, figyelembe veszik a tény folyamatokat és ennek megfelelően módosítják a végrehajtást.
Nő azoknak a száma, akik ehhez értőnek tekintik magukat és minden megtesznek az akadálytalan bejutás érdekében.
A globalizációval a migráció még erősebben vált a gazdasági folyamatok látható formájává. A korábbi emberi jogokhoz kötődő
értelmezése tágabb és „ekonomista” lett. A befogadók a gazdaság új forrásának tekintik, különösen abban az értelemben, hogy a termelésnél
rugalmasabban képes alkalmazkodni a változó igényekhez. A migránsok elmozdulásukkal azt fejezik ki, hogy a jobb életszinvonal érdekében
mobilnak kell lenni. A helyben maradást odairányított fejlesztéssel nem lehet kompenzálni. A migráció folyamatának az emberi jogokhoz, a
szabad mozgáshoz kötödő gondolata nem az elmozdulással, hanem a beilleszkedéssel foglalkozik. Még mindig tart az aggodalom, hogy
munkaerőt kérünk és emberek érkeznek. A mozgás célja és ezzel életkori meghatározottsága bövült, ami a migráció okozta hatásokat is
megnövelte.
A képzettségi alapú megközelítésnek van egy hagyományos fogalma, a fehér és kék gallérosok. Utalva a fizikai és a szellemi
tevékenységre. A haladás a termelésben együttjár a szellemi munka növekedésével, az ismeretek folyamatos megújításával, a többnyelvűséggel,
a transzferálható képességekkel. Azok, akik ezekkel rendelkeznek több eséllyel gondolhatnak migrációra.
Azok az országok, amelyek a világgazdaság irányítói, a munkahelyek térbeli nagytávolságú átrendezésével tömegeket ösztönöznek arra,
hogy szerzett képességüket szülőföldünktől távoli tájakon és kultúrákban hasznosítsák.
Új gondolatokat jelentett számomra Krugman 2003. egyik NYT megjelent cikke, amely arról ír, hogy a fehér galléros tevékenységek kék
galléros irányba mozdulnak el. (white collars turn blue) Mindez azt jelenti, hogy több évszázad óta a fejlett régiókba vándorolt a kis számú
kiválóság és a képzetlen tömeg. Napjainkban a termelés fejlödő régiókba történő áthelyezésével nem kényszerülnek szülőföldjüket elhagyni. Ez
jelenti igazából az emberi jogok teljesülését, a migráció szabadságát, liberalizmusát. Nem az ember alkalmazkodik az új környezethez, hanem a
globális termelésnek kell a helyi körülményekhez. Ez egy új kihívás.
Visszatekintve az ezred utolsó évszázadára és a jövő századra, Krugman öt nagy gazdasági trendet fogalmaz meg;
- Szárnyaló erőforrás árak. Mióta 2 milliárd ázsiai bekapcsolódott a világ vérkeringésébe, korlátok jelentek meg az elfogyasztható
erőforrások terén, és szertefoszlatják azt a korábbi felemelkedési utat, hogy akinek földje, ingatlana van, az gazdagodik. Több példa mutatja,
hogy a képességek, készségek is képesek karrier utakra vezetni.
- A környezet, mint érték. Szabad, mint a madár, pénz, mint a tenger, kifejezések is arra utaltak, hogy a természeti erőforrások határtalanok.
Mióta környezetterhelési és szennyezési kvóták váltak piaci termékké, fizetünk azért, hogy védett környezetben állatokat etethessünk, és művi
környezetben éljünk napi munkaidőnket, megváltozott értékrendünk. A gazdag országokban, egész évben fűtenek, klímatizálnak. Ezek a
környezeti kiadások a GDP 30%-t! is elérik az USA-ban, ily módon összeomlik a jövő gazdasága.
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- A nagy városok újjászületése. A szub-urbanizációval lakossági mobilitás olyan méreteket öltött, hogy tovább nem fenntartható az egy
ember egy kocsi elve az utakon. Amerikában már több mint 4 millió sofőr foglalkozik azzal, hogy háztól házig fuvarozza az embereket. Azzal,
hogy nagy sűrűségű felhőkarcolók épülnek a legelterjedtebb tömegközlekedési eszköz, a lift. Ma már csak azokat a munkahelyeket nem
mozdítják el, amelyek az emberi érintésre alapulnak, vagy a szemtől szembe kapcsolatépítés vagy közvetlen fizikai ráhatása van termékre. Ahol
a humán interface kell!
- Az egyetemi szintű oktatás leértékelődése. Azt tapasztaljuk, hogy kiemelkedően sikeres emberek nem részesültek magas képzésben. A
munkájuk nem kívánja meg azt, hogy valaki művelt legyen, tudja az egész szakmát. Sőt Ph.D-vel sem keresnek többet, mint amit kifizetnek
erőnlétük és háztartásuk, gyermekeik, stb kiadásaira. A híres oktatási központok olyan emberekkel telnek meg, akik gazdagok, de nem értékelik
és nem is használják képességeiket. Számukra nobilitás lett a végzettség.
- A gazdaság külsőségei. A minden napi tevékenységben nő a rutin szerepe, gyors ismeretátadás valósul meg, a technika által elérhetőbbek
lesznek az eredmények, és mindez összehasonlíthatóvá teszi a világot. Számos dolog azért történik, hogy vidd, szinte ingyen csak ezt használd,
és ezt terjeszd. Az ingyenes kiadványok, a letölthető formák a használattal történő terjesztést, „ez a legjobb” elvén működnek. A technológia ma
már lehetővé teszi azt, hogy gyorsan és milliók alkalmazzák a terméket. Ezzel késztetnek arra másokat is, hogy ők is ugyan úgy tegyenek. Ez a
hálozatosodás.
A külső jegyek és formák ma sokkal kényszerítőbben hatnak, mint bármikor valaha. A tudástársadalom helyett Krugman azt javasolja,
fogalmazzuk a külsőségek gazdaságának. Mindez a migrációra a példák gyors terjedését jelenti. Tudatosabb döntések segítenek bennünket
abban, hogy a lakóhelyünk megváltoztatásával egy elégedettebb életet éljünk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat ne elforgácsoljuk,
hanem bővítsük és hasznosítsuk. Mindehhez szükség van arra, hogy döntési körünk ne szűküljön. A globalizálódó világ világ a lehetséges
sokszínű döntés ellen dolgozik.
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1. ábra Vándorolnak fehér gallérosok – hová telepítik a fehérgalléros munkahelyeket?
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forrás: Business week. (in: Népszabadság)

Jelen munka, döntő módon arra irányult, hogy a tényfolyamatokat és az irányítás kapcsolatát áttekintse. De miért is kell szabályozni a
migrációs folyamatot? Erre a következőkkel lehetne válaszolni:
- a migrációban helyzetek adódnak, ami azt jelenti, hogy az időtényező nem állandó, sem a személyeknek, sem az államoknak.
- A mobilitás, egyfajta nyitottságot jelent, ami elősegíti a területek közötti gazdasági együttműködést, versenyhelyzetet teremt,
- A migráció a helyi többletnek egyfajta ismételt szétosztása. Arbitrage éretelben nem az áru, a tőke, hanem a képességek újraosztása.
Ezért a migrációval, mint látható folyamattal dolgoznak a regionális elemzők.
- Az Új Gazdaság növeli a polarizációt, kiemelten a stratégiai jelentőségű tevékenységi helyeken.
- Érzékenyek az emberek a nemzeti hovatartozásra, az állampolgárságra, kikkel osztják meg alanyi jogaikat, ezért kell a migráció konkrét
helyen jelentkező zavaró hatásával többet foglalkozni.
- Az emberi közösség érték teremtő dolog. Ezért van az, hogy ezt az emberek egyesekkel meg kívánják osztani ezt a milliőt, másokat
pedig ebben a körben nem látnak szívesen.
- A globalizáció ma már olyan szintet ért el, hogy mindennapi életünkbe „tolakodik” ezzel minden korábbinál jobban készteti az
embereket az individualizálódás felé.
…régi elvek…
Heller Ágnes idézettel kezdtem, végezetül is tőle szeretnék néhány örök szabályt szabadon idézni. A modern államokban olyan ún.
házszabályok alakulnak, amelyek kontinensekre jellemzők, így van „Ázsia Ház” és „Amerika Ház”, és „Európa Ház”, amelyek eltérnek
egymástól. A migránsok nemcsak az egyes államok jogrendszerébe lépnek, de annak a kultúrájába is. A bevándorlással nemcsak a határon
átlépnek, de belépnek egy másik társadalomba is. Az érkezők nemcsak a jóléti társadalmi fejlődéséhez járulnak hozzá, de az élet minden
napjaihoz, apró mozzanataira is érzékenyen reagálnak. A kultúra szabályai egyúttal a civilizáció szabályait is jelentik. Ezek többnyire akkor
ismerhetők meg, ha ott lakunk, ha szomszédokká válunk.

Ajánlások
A migráció térbeli folyamatainak írányítása növeli a belőle származó elönyöket. Az egyeztetés közrejátszik abban, hogy a migráns
elképzelései korábban kerüljenek valós összehasonlításra, így mérsékelje a migrációval együttjáró csalódást. A migráció stratégiai céljainak
megfogalmazásokhoz szükség van az adott ország népesedési, munkaerőpiaci, regionális jövőképeire és a belső szükségletek folyamatos
követésére, ezek regionális stratégiai célokkal történő összekapcsolására. A korstruktúra fiatalítására, a korosztályok számának egyneletessé
tételére, a hiány szakmák betöltésére, a hazai munkaerő felzárkoztatására, a hazaiak számára nem kívánatos tevékenységek meghírdetésére.
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Mindezt intézményes formában célszerű müködtetni, ahol nemcsak a jogi, de az elérni kívánt célok és eszközök is egyeztetésre
kerülhetnek. Az intézmény regionális és szakma specifikus szintre konkrét tanácsokkal ajánlatos, hogy rendelkezzen. A letelepedés szakaszában
szakmai, területi listákat célszerű karbantartani, ami a központi támogatások térbeli megoszlását ajánlja. A központi forráskiegészítésnek
nyilvánosnak, elérhetőnek és számottevőnek kell lenni. Ezek üzenetet jelentenek azoknak is, akik csak gondolkodnak a bejutáson.
Ha az adott terület befogadó országgá válik, akkor az ehhez tartozó feladatokkal aktívan és tájékoztató módon kell foglalkozzon. A
befogadói jelleg nemcsak a bevándorlásra, de azt megelőző számos más formára is vonatkozik. pl. a tanulói mobilitás, a nyugdíjasok
letelepedése. A tartózkodás céljainak megfelelően módosított jogi eszközökkel, pl, vizumpolitikával, orientálhatja a befelé igyekvőket. A
tartózkodás jogszerű feltételeit ezért célszerű ellenörzésekkel követni, mert ez üzenet az illegális migráció felé is. Ennek ellenére tudomásul kell
venni, hogy a jogszerű migráció növelése együttjár a zavaró események növekedésével, dokumentálatlan érkezéssel és tartózkodással.
Ha az adott régió több áramlási zóna kereszteződésében fekszik, végrehajtási gyakorlatában nemzetközi együttmüködés és állandó
harmonizáció szükséges. A nemzeti funkciókon túl lévő feladatok elvégzésére nemzetközi támogatások vehetők igénybe.
A napi és a távlati döntéshozatali munka számára elengedhetetlen a részletes, megbízható és valóságot tükröző adatgyüjtés és közlés. A
valóság jobb megismerése érdekében javasolható on line módon müködő és jogi tanácsadással egybe kötött oldal elindítása, ami az írányítás
számára is nyújt információt és feltéetelenül segíti a migráns tudatos döntését. Csökkenti a migrációs rizikót. A regionális ügynökségek oldalain
a kereslet, a befektetési lehetőségek, a tanulási és gyógykezelési, jövedelemszerző lehetőségei kaphatnának helyet.
A kormányzati munkában tenni kell annak érdekében, hogy ne kényszerüljenek az emberek elhagyni az országot a jobb életminőség
reményében, legyen az emberi jogok része a helyben maradás. A kiáramlók kapcsolattartása, különösen a visszatérő programok elíndítása
kerüljön bővítésre. Az itt élők emberek számára kiemelt jelentőségű, hogy transzferálható készségek fejlődését segítsük, ezzel a szabad áramlást
támogatjuk.
Fordítsunk több figyelmet a nemzetközi tapasztalattal rendelkező partnerekkel szemben a hazai munkaerő és érdekének védelmére. A
gazdaság olyan tevékenységek támogatását tűzze kis célul, ami fejlesztési munkával, regionális írányítói szereppel és kutató munkával kerül
kapcsolatba. A nemzeti érdekek szem előtt tartása megnyilvánul a befogadói környezet hétköznapjaiban és hivogató üzenetet jelent.
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