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A tanulmányt a Hochschule Bonn-Rhein-Sieg és az Institut für Politische
Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn szakértői készítették.
Megjelenését a Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
pénzügyileg, a Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und gestaltung e.V. (GVG) szakmailag támogatta és rendelkezésre bocsátotta
kiadói hátterét. A teljes tanulmány bemutatására 2018 őszén Berlinben és
Brüsszelben kerül sor.
A tanulmány következtetése szerint a szociális biztonság hozzájárulhat a menekülés
és a migráció okainak megelőzéséhez. A szociális biztonságot stratégiailag
szorosabban be kell vonni a nemzetközi fejlesztéspolitika körébe. A szerzők
ajánlása szerint növelni kell a szociálpolitikába fektetett kiadásokat és
beruházásokat, valamint a hazatérni vágyó migránsok reintegrációs támogatását.
Esettanulmányok
Albánia
A Németországban menedéket kereső albánok száma 2015-ben érte el tetőpontját.
Azóta az elismert menekültek száma jelentősen csökkent. A kivándorlás
legfontosabb okai: a fiatalkorúak munkanélkülisége és a szegénység, továbbá
egyéb gazdasági problémák, a kisebbségekkel (szintikkel és romákkal) szembeni
diszkrimináció. A szociális biztonsági háló a leggyengébbek közé tartozik, az
oktatás, a lakhatás és a szociális segélyek tekintetében rendkívüli hiányosságokat
szenved. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a korrupció akadályozza,
ami megrendítette az állami intézményekkel szembeni bizalmat. A kivándorlás
további oka a szociális biztonsági rendszerek képtelensége a legszegényebb rétegek
megsegítésére. A tanulmány ajánlása szerint a szociális biztonsági rendszer
konszolidációjának első lépéseként le kell küzdeni a korrupciót, az intézmények

reformjával meg kell teremteni a transzparenciát, ösztönözni kell az elszámolási
kötelezettséget. A konkrét intézkedések körében felmerülhet a civil társadalomnak
a politikai döntésekbe való bevonása, a köztisztviselők továbbképzése, és
mindenekelőtt a szociális szolgáltatások szintjének a legveszélyeztetettebb
csoportoknál való növelése.
Irak
Az ország elhagyásának legfontosabb indoka a szociális és politikai helyzet. Az
irakiak számára a menekülés legfontosabb tényezői: a terrortámadások, a vallási és
etnikai üldöztetés. Ebben a feszült helyzetben a szociális biztonságra inkább, mint
humanitárius komponensre van szükség az alapellátáshoz való direkt hozzáférés és
a minimális létfenntartás biztosítása érdekében. A tanulmány következtetése szerint
a szociális biztonság előreláthatóan megalapozhatja az életkörülmények javítását és
ezzel alternatív életcélokat állíthat a potenciális szélsőséges csoportok tagjai
számára.
Nigéria
A nigériaiakat migrációra késztető tényezők: gazdasági szükséghelyzet, szélsőséges
elszegényedés,
hiányos
táplálkozás,
fertőző
betegségek,
társadalmi
egyenlőtlenségek. A lakosság számának növekedése csak felerősíti ezeket az
ösztönzőket. Mindez fokozottan érinti a fiatalkorúakat, akik az összlakosság
jelentős részét teszik ki. A szociális biztonság általában gyenge láncszem,
finanszírozása és igazgatása ugyancsak gyatra. A korrupció megrendíti a
kormányzatba vetett bizalmat. A tanulmány ajánlásai szerint a gazdasági növekedés
támogatása, a szociális segélyeknek a hátrányos helyzetű régiókban való bővítése,
csökkenthetik a migrációs kedvet.
Pakisztán
A migráció legfontosabb okai: a vallási kisebbségek üldözése és a szélsőséges
éghajlati körülmények. A szociális biztonság intézményeinek bevezetése
akadályokba ütközik, mivel az ilyen jellegű intézkedések különböző szereplők
hatáskörébe tartoznak. Másrészt ez csak azokra a pakisztániakra terjed ki, akik
formálisan foglalkoztatottak. Annak érdekében, hogy a szociális biztonság
befolyást gyakorolhasson a migrációra, mindenekelőtt bővíteni kell hatókörét és az
informális szektorban foglalkoztatottakra is ki kell terjeszteni. Fontos prioritás a
szociális kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése, a szociális biztonság
területén működő releváns szereplők kapacitásainak megerősítése.

