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Külföldi állampolgárok aránya néhány 
európai városban (Eurostat, 2012)
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A városokban élő migránsok nem 
alkotnak homogén csoportot

• Eltöltött idő szerint

• Szociokulturális távolság szerint

• Társadalmi-gazdasági státus szerint (személyes 
és csoport-státus, globális nyugat-keleti lejtő)

• Migrációs stratégia szerint:
– Időszakos, cirkuláris, szezonális migránsok

– Globális nomádok, expatok

– Transznacionális migránsok

– Áttelepülők, beolvadók



Néhány európai város lakóinak véleménye 
arról, hogy a külföldiek jelenléte jó-e a 

városnak (Eurostat, 2012)
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teljesen egyetért inkább egyetért inkább nem ért egyet nagyon nem ért egyet



„Nem lesznek törvényen kívüli 
városnegyedek, nem lesznek 

zavargások, bevándorlózendülések, 
és nem fognak bandák vadászni 

asszonyainkra és lányainkra.”







No-go zóna: valóság vagy 
metafora?

• Erősen mediatizált vita: érvek és ellenérvek, 
párhuzamos valóságok, „kultúrharc”

• A szó szerinti jelentésében nem, vagy csak 
átmenetileg alakulnak ki az európai 
városokban olyan környékek, ahol a hatóság 
elveszítette a kontrollt, illetve ahova a helyi 
közösség bizonyos tagjai nem léphetnek be

• A jelenség migrációval kapcsolatos 
összefüggései vitathatóak: korreláció van, az 
okság nem egyértelmű



No-go zóna: miről van szó tehát?

• Olyan városi övezetek, ahol

– a hatósági kontroll és jogérvényesítés 
problémákkal küzd

– a többségi társadalom normarendszere 
korlátozottan érvényesül

– döntően migráns, vagy migráns hátterű a lakosság

• Veszélyeztetett, magas kockázatú, érzékeny, 
kiemelt figyelmet igénylő városnegyedek

• Speciális rendészeti, városfejlesztési, 
közoktatási és munkaerő-piaci programok 
szükségesek



A főbb konfliktusforrások

• Leromlott lakókörnyezet

• Bűnözés, közbiztonsági problémák

• Etnikai vagy kulturális szegregáció

• Közintézmények, közszolgáltatások leromlása, 
kivonulása, a lakókörnyék elszigetelődése



Leromlott lakókörnyezet







Bűnözés, közbiztonsági problémák









Etnikai vagy kulturális szegregáció











Érvek és ellenérvek a térbeli 
szegregációval kapcsolatosan

Előnyök 
(koncentráció):

– Kapcsolati háló, 
beágyazottság

– Helyi kultúrák 
kialakulása

– Etnikai gazdaság, 
‘kikényszerített bizalom’

– Enklávé-gazdaság –
szolgáltatás kifelé

– Belépési pont, 
mobilitási lehetőség

Hátrányok 
(szegregáció):

– Asszimilációs csatornák, 
nyitott kapcsolati háló 
hiánya

– mobilitás megrekedése

– Oktatási és 
foglalkoztatási 
szegregáció

– Alacsonyabb 
érdekérvényesítési 
képesség, kisebb a 
fejlesztéspolitika, 
újraelosztás hatása



A városi integráció feltételei

• Térszerkezet, utcahálózat

• Közösségi közlekedés elérhetősége, és 
megfizethetősége

• Munkavállalási lehetőségek elérhetősége

• Iskolák, oktatási rendszer

• Rendőrség, rendészet

• Szemétszállítás, köztisztaság



A városi integráció feltételei

• Gazdasági fejlődés

• Foglalkoztatási és vállalkozási környezet 
szabályozottsága

• Az utcai és piaci kereskedelem lehetősége 

• A föld- és ingatlantulajdonlási lehetőségek 
szabályozása



Köszönöm a figyelmet!

andras.kovats@menedek.hu

www.menedek.hu

www.facebook.com/menedekegyesulet
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