A MENEKÜLTÜGY KÉPE
AZ ÍROTT SAJTÓBAN
Kvantitatív és kvalitatív tartalomelemzés
eredményei
Keszi Roland

Budapest, 2007. június 12. – Spinoza-Ház

A kutatás elméleti háttere és a fogadó társadalomban megjelenő kérdések
I. Migrációs motivációk elméletei
1.1.1. Markoszintű elméletek
- A vonzás és taszítás (push and pull) elmélete
- A neoklasszikus közgazdaságtan
egyensúlyelmélete
- A duális munkaerőpiac elmélete
- Világrendszer-elmélet
1.1.2. Mikroszintű elméletek
- A neoklasszikus közgazdaságtan mikroelmélete
1.1.3. Mezoszintű elméletek
- A migráció új közgazdaságtana
- Hálózatelmélet
- Intézményelmélet
- A kumulált okság elmélete

II. A migráció hatásaival és következményeivel
kapcsolatos általános társadalmi kérdések
Elveszik-e a külföldiek a hazai munkavállalók elől a
munkahelyeket? Lenyomják-e az „idegenek” a „bennszülöttek”
bérét
A migránsok fedezik-e az általuk igénybe vett jóléti
szolgáltatások költségét?
A bevándorlók beilleszkednek-e a befogadó gazdaságba és
társadalomba

III. A migráció hatásaival és következményeivel
kapcsolatos szervezeti, vezetői kérdések
-Profitálhatok-e a multikulturális munkaszervezetből? Hogyan?
-Mennyibe kerül egy menekült (menedékkérő) alkalmazása?
-Hogyan tudok rekrutálni az adott célcsoportokból? (táborok?
munkaügyi központok?)

Példák a fókuszcsoportok
tapasztalataiból

-Milyen HR veszélyekkel kell számolnom az adott célcsoport
alkalmazásánál?
- AKAROK-E ÉN EGYÁLTALÁN MENEKÜLTEKET
(MENEDÉKKÉRŐKET) FOGLALKOZTATNI?
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A kutatás célja és felépítése
Exploratív kutatási cél: a menedékkérők és menekültek
„virtuális” munkaerőpiacának feltérképezése

A kutatási blokkok:
- Kínálati oldal vizsgálata
Menedékkérők és menekültek kérdőíves megkérdezése:
Összesen 567 (419+148) megkérdezés standard kérdőívek segítségével
- Keresleti oldal
Munkáltatók vizsgálata fókuszcsoportokkal és kérdőíves interjúkkal
- Sajtókép kutatás
Két vezető magyar napilap 1 teljes évi összes cikkének áttekintése
kvantitatív és kvalitatív tartalomelemzési módszerekkel
- Jogi kutatás
A magyar jogszabályi környezet áttekintése és összevetése nemzetközi példákkal
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- Emberi erőforrás gazdálkodási praxis
- Munkáltatói attitűdök
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Sajtókutatás:
A menekültügy képe a 2005-ös
írott sajtóban

Módszertan:
• Elsődleges módszer: Kódutasításon alapuló kvantitatív tartalomelemzés
• Kiegészítő módszer: Kvalitatív szövegelemzés – a fogalmi
összemosások tisztázására
•

az összes olyan 2005. január 1. és 2005. december 31. között a Népszabadságban és a
Magyar Nemzetben nyomtatott formában megjelent cikk, amely eleget tesz az alábbi
három kritériumnak:

•

1. szerepelnek benne bizonyos menekültügyi vagy idegenrendészeti kifejezések;

•

2. tartalma a menekültügy kérdésköréhez kapcsolódik;

•

3. több mint egy mondatban érinti a menekültügy kérdéskörét.

Vizsgálati alapsokaság ≈ 64.000 cikk vizsgálata
A mintába került cikkek száma: 89

A cikkek kiválasztásának folyamata:
1.

lépés:
Keresés – keresőszavak alapján – a Magyar Nemzet
és a Népszabadság adatbázisaiban. 2005. január 1.
és 2005. december 31. között megjelent cikkeket
választ ki.

2.

lépés:
Kutatói döntés arra vonatkozóan, hogy a cikk témája
megfelel-e a második és harmadik kritériumnak.

Kvantitatív tartalomelemzés
Adatfeldolgozás: számítógépes program csomagokkal
Elemzés: kereszttáblák, gyakorisági sorok és regressziós modellek

Főbb elemzési szempontok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A cikk általános jellemzői
Menekültügyi és idegenrendészeti kifejezések előfordulása
Cikk tartalma milyen menekültügyi kategóriára vonatkozik
Melyik ország helyzetéről ír a cikk?
Cikk témái
Társadalmi attitűdök, problémák, megoldási javaslatok
Cikk szakmai vetülete
Menekültügyi személyek jellemzői
Menekültügyi személyek munkaerő-piaci jellemzői

A menekültüggyel és a menedékkérőkkel foglalkozó cikkek
aránya a mintában (%)
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A cikkekben előforduló témák – Gazdaság és demográfia
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A cikkekben előforduló témák – társadalmi integráció
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A cikkekben előforduló egyéb témák
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„..a programnak nem az a célja,
hogy általa az unióba érkező
menekültek magyarrá vagy britté
váljanak, hanem az, hogy segítsék a
menedékkérők boldogulását..”

„Egy magát illegális
bevándorlónak álcázó olasz
újságíró leleplezte, hogy miként
bánnak az olasz hatóságok a
menekültekkel.”

(Magyar Nemzet, 2005.04.09., 7. o.).

(Népszabadság, 2005.10.10., 9. o.)

FOGALMI KEVEREDÉSEK A SAJTÓBAN:
A szerzők szinonimaként használják a „menekült” és a
„menedékkérő” fogalmait.
és általában véve elmondható, hogy:
„Külföldi munkavállaló”, „migráns”, „bevándorló”, „menedékkérő”, „menekült”, stb. fogalmai mind a
jogi, idegenrendészeti, mind a szociológiai fogalomhasználatban különböznek, a köznyelvben és a
sajtóban is gyakran keverednek.

Köszönjük a figyelmet!

A kutatásban résztvevő vezető kutatók:
Arnold Petra
Font Brigitta
Havadi Gergő
Keszi Roland
Komáromi Róbert
Papp Gergő
Vicsek Lilla
Köszönet a debreceni és békéscsabai befogadó állomások munkatársainak a
kínálati oldal adatfelvételének lehetővé tételéért.
Kiemelt köszönet illeti

Dézsi Gabriellát és Klenner Zoltánt a BM-BÁH munkatársait szakmai
segítségükért és

Molnár Juditot a kutatás folyamatos pénzügyi, számviteli menedzseléséért.

További információ:

www.krolify.hu

