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A SAJTÓKONFERENCIA TÉMÁJÁRÓL
Az 1989-es rendszerváltást követıen a Romániát érintı nemzetközi migráció, különösen a
kivándorlás robbanásszerően megugrott. Bár a jogszabályok módosítása a nemzetközi
normákhoz való alkalmazkodást tükrözi, illetve a migrációval foglalkozó hivatalokat is
folyamatosan átszervezték, megállapíthatjuk, hogy a romániai hatóságok meglehetısen
sikertelenek a nemzetközi migráció regisztrálása és kezelése tekintetében. A módszertani
inkonzisztenciák és nem megfelelı intézményi mechanizmusok miatt a migrációval
foglalkozó rendszer következetlen és hiányos, minek eredményeként a rendelkezésre álló
adatok eltérnek egymástól, vagy pedig tévesek. Sokatmondó példa a 2012-es parlamenti
választások idején kialakult helyzet, amikor a lakosságnyilvántartó adataira épülı választói
névjegyzék 18,4 millió szavazásra jogosult személyt tartalmazott, míg a Statisztikai Hivatal
17,4 millió nagykorú állampolgárról tudott. A példákat lehet folytatni: a Világbank adatai
szerint 2010-ben 2,8 millió román állampolgár élt külföldön, Romániában viszont mindössze
128 ezer emigránst regisztráltak 2001-2011 között. A tükörstatisztikák, vagyis a fogadó
országokban bevándorlóként regisztrált román állampolgárok száma alapján pedig úgy tőnik,
hogy a romániai statisztikák kevesebb, mint 10 százalékát ragadják meg a nemzetközi
migrációnak.
Románia persze nem egyedülálló a térségben a migrációs folyamatok tekintetében. DélkeletEurópa a nyugat-európai és észak-amerikai migrációs rendszerek egyik fı migrációs
kibocsátója. A Világbank adatai szerint több, mint 17 millió délkelet-európai állampolgár élt
2010-ben külföldön. Így Románia nem sajátos eset a migráció kezelésében jelentkezı
problémákat illetıen sem.
A délkelet-európai országok közötti hasonlóságok, illetve eltérések a SEEMIG nemzetközi
stratégiai projekt keretében folytatott kutatások alapján kezdenek határozottan
körvonalazódni. A SEEMIG célja a térség hosszabb távú migrációs, humánerıforrás és
demográfiai folyamatainak és hatásuknak a vizsgálata a munkaerıpiac, valamint a nemzeti és
regionális gazdaságok szempontjából. A projekt átfogó célkitőzése, hogy támogassa a
közszférát olyan közpolitikák és stratégiák kialakításában és kivitelezésében, amelyek magas
színvonalú adatbázisokon és empirikus alapokon nyugszanak.
A projekt nyolc ország összefogásával valósul meg (Ausztria, Bulgária, Magyarország,
Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia). A partnerség köre kutatóintézetekre,
egyetemekre, statisztikai hivatalokra, valamint helyi önkormányzatokra terjed ki. Romániából
a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN), Hargita Megye Tanácsa és
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata vesz részt.
A sajtókonferencián a SEEMIG keretében elkészült romániai migrációs adatrendszerekrıl és
fıbb adatforrásokról szóló országtanulmány, valamint a SepsiNet (www.sepsinet.ro)
közösségi oldal bemutatására kerül sor.
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A SepsiNet portál Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának a kezdeményezésére valósult meg,
célja, hogy egy közös virtuális teret hozzon létre olyan Sepsiszentgyörgyrıl elszármazott
személyek számára, akik az egykori otthontól elválasztó nagy távolság ellenére még mindig
szeretettel gondolnak szülıvárosukra, és figyelemmel kísérik az itthoni történéseket. A
kezdeményezés jelentıs a SEEMIG projekt szempontjából is, hiszen a fórumként is mőködı
oldal arra is lehetıség nyújt, hogy többet megtudjunk az elvándoroltak közösségérıl.

A sajtókonferencián felszólal
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere
Kiss Tamás, demográfus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, SEEMIG
tematikai felelıse

A tanulmány, illetve a sajtótájékoztató témájával kapcsolatos további információk az
alábbi honlapokon találhatók:
Kiss Tamás: Analysis of Existing Migratory Data Production Systems and Major Data
Sources in Romania. NKI (ISPMN), Mőhelytanulmányok a romániai kisebbségekrıl, 52. sz.,
2013. [http://ispmn.gov.ro/node/analysis-of-existing-migratory-data-production-systems-andmajor-data-sources-in-romania-]
A SEEMIG projekt kutatási eredményei a projekt weblapján:
[http://seemig.eu/index.php/downloads-project-outputs]

SepsiNet közösségi oldal: [http://sepsinet.ro/]

A SEEMIG [Managing Migration and its Effects in SEE – Transnational Actions
Towards Evidence Based Strategies/ A migráció és a migrációs hatások kezelése
Délkelet-Európában – Határokon átnyúló együttmőködés a tényekre alapozó
stratégiákért] a South East Europe Programme stratégiai projektje, amely az Európai
Unió finanszírozásával valósul meg. (SEEMIG - SEE/C/0006/4.1/X)
www.seemig.eu

Az itt közölt tartalom a szerzık véleményét tükrözi és az Irányító Hatóság nem felel
a kiadványban szereplı információk bármilyen további felhasználásáért.
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