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A Migrációkutató Intézet legújabb tanulmányában Izrael és a modern migrációs válság kapcsolatát 

elemzi, tekintettel arra, hogy a térség egyetlen európai kultúrájú országaként a zsidó állam 

tapasztalatai számos fontos tanulságot tartogathatnak akár Magyarország számára is. Izrael 

migrációhoz való hozzáállása első látásra ellentmondásosnak tűnhet, ám az ország nemzetállami 

keretei segítenek perspektívába helyezni szigorú döntéseit. Az illegális afrikai bevándorlás Izrael 

területére a kétezres évek első évtizedének második felében kezdődött, majd 2012-ben tetőzött. A 

bevándorlás komoly társadalmi feszültségeket generált, amit illegális afrikai migránsok által 

elkövetett, a sajtóban és a rendőrségi statisztikákban is dokumentált bűnesetek súlyosbítottak. A 

kialakult helyzetre a zsidó állam számos nagyszabású projekttel, intézkedéssel (határkerítés-építéssel, 

a choloti tábor üzemeltetésével, repatriálással) felelt.  



1. Bevándorlóország. Az izraeli bevándorlás történelmi háttere 

Noha az 1948-ban kikiáltott és idén 70. évfordulóját ünneplő Izrael eredetét döntő mértékben 

határozza meg az alija, azaz a diaszpóra zsidó közösségeiből történő hazatérés, a bevándorlás mégis 

komoly kihívás elé állította a zsidó államot a századfordulóra. Az izraeli nemzeti emlékezetben az 

„illegális bevándorlás” korábban egyet jelentett a zsidó nép modern szabadságtörekvései egyik 

dicsőségesnek tekintett fejezetével: míg – az arab érdekekre is figyelemmel lévő – Nagy-Britannia 

korlátozni kívánta a zsidó bevándorlás mértékét az 1919-től általa ellenőrzött területeken, számos 

eltökélt cionista illegális úton, a korlátozások kijátszását követően érkezett meg a Szentföldre. Ez a 

jelenség – melynek neve héberül alija bét, azaz körülbelül „B-típusú alija” volt – különösen a második 

világháború és a holokauszt idején vált fontossá, mikor is az áttelepülés lehetősége egyet jelentett a 

halál potenciális elkerülésével. A brit hatóságok az elfogott zsidó bevándorlókat sokszor 

gyűjtőtáborokba helyezték (Palesztinában, de akár Cipruson vagy Eritreában), ahonnan gyakran 

kíséreltek meg szökést az új hazába vágyó zsidók. 

A fentiek tekintetében ellentmondásosnak is tűnhet, hogy az illegális bevándorlás ma másfajta 

hívószóvá vált Izraelben. Az izraeli sajtó gyakorta „behatolásként” (hisztanenut) írja le a jelenséget, és 

ez a kifejezés megjelenik mind a kormány, mind a jobboldali ellenzéke szótárában. A kormánykörök 

és az ellenzékiek gyakorta versengenek a radikálisabb szóhasználatban. Mint a Likud egyik magas 

rangú külügyi tisztviselője e sorok írójának elmondta: a „behatolókat” „egyszerűen kirakjuk az 

országból”. Kérdésemre, hogy ez a hivatalos álláspont-e, ezt felelte: „Ha megkérdezi bármelyik 

likudnyikot, ugyanezt fogja mondani. És én még igen mérsékelt vagyok”.1 Jehuda Bauer neves izraeli 

holokauszt-kutató azzal próbálta feloldani cikkében azt a konfliktust, miszerint az izraeli jobboldal ab 

ovo negatívan tekint a mai illegális migrációra, miközben méltatja az egykori cionisták illegális 

bevándorlási kísérleteit, hogy álláspontja szerint a zsidóság akkor egy népirtás elől menekülő nemzet 

volt, ma pedig Izraelnek nemzetállamként joga van országa zsidó jellegének megőrzéséhez.2  

Minden eltérés és különbözőség ellenére a bevándorló zsidók erősen igyekeztek levetni korábbi 

országuk kultúráját (pl. vezetéknevek hebraizálása, új férfi és női nevek felvétele, „vallástalanító” 

táborokban való részvétel, hadseregben szolgálat stb.), és igyekeztek azonosulni az egyfajta 

olvasztótégelyt jelentő izraeli zsidósággal.3 Természetesen ez sem volt zökkenőmentes: a domináns 

irányzatait tekintve askenázi, azaz európai jellegű izraeli „magtársadalom” és a többségükben arab 

országokból érkezett zsidó bevándorlók (mizráchi, vagyis keleti zsidók) között számos konfliktus 

bontakozott ki az új zsidó államban. A korabeli héber sajtóorgánumok keresetlen szavakkal írták le a 

mizráchi negyedek negatív szociokulturális összképét. Az askenázi és mizráchi lakosok közötti 

kisebb-nagyobb összezördülések egészen a hetvenes évek elejéig (a Likud első hatalomra jutásáig) 

napi rendszerességgel történtek. David Pinto integrációügyi szakember és az Amszterdami Egyetem 

oktatója – aki maga is mizráchi hátterű, s korábban élt Izraelben – úgy fogalmazta ezt meg, hogy „az 

askenáziak modernek voltak, míg mi, Tunéziából, Irakból, Jemenből, a saját kultúránkat hoztuk 

Izraelbe. Zsidók voltunk, de muszlim környezetből jöttünk, és szintúgy hoztunk olyan szabályokat és 

elképzeléseket, melyek nem illettek az askenáziak európai kultúrájába”.4 Mindez csupán arra mutat rá, 

hogy az integráció még akkor is nehéz, a bevándorlás pedig akkor is konfliktusokra okot adó jelenség 

lehet, ha azonos vallási háttérből érkeznek az egyének egy őket befogadni akaró társadalomba. 
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2. Izrael és a modern népvándorlás 

Az illegális afrikai bevándorlás Izrael területére a kétezres évek első évtizedének második felében 

kezdődött, amikor elsősorban az egyiptomi-izraeli határon kelt át nagyszámú illegális bevándorló a 

zsidó állam irányába. Izraeli kormányzati adatok szerint 26 635 ember érkezett így a Szentföldre 2010 

júliusáig, majd 2012 januárjára ez a szám 55 000 főre nőtt. Izrael ezért falat5 épített az egyiptomi 

határra, mely 2013 decemberére készült el. 2018 márciusában a bevándorlási hatóságok szerint 36 630 

afrikai bevándorló tartózkodott Izrael területén (az Izraelben született gyermekeiket nem 

beleszámolva), így a bevándorlók jelenleg körülbelül az ország lakosságának 0,5%-át teszik ki. 

Állampolgárságuk 99%-ban afrikai, melyből 72% eritreai, 20% szudáni, a maradék pedig egyéb.6 

Számos migráns kér menekülti státuszt az ENSZ 1951-es genfi egyezménye alapján. A bevándorlók 

igen jelentős részét – főleg az eritreaikat és szudániakat – nem lehet eltávolítani Izraelből, ugyanis 

országukban az ENSZ menekültügyi főbiztosának véleménye szerint erőszakos események történnek. 

Izraeli hatóságok szerint a menekültek 60%-a Tel-Avivban, 20%-a Eilatban, a többiek pedig főként 

Asdódban, Jeruzsálemben és Aradban él.7 

A bevándorlók 85%-a férfi.8 Az izraeli kormány álláspontja szerint a többségük nem menekült, hanem 

gazdasági migráns, akik egy jobb élet reményében érkeztek Izraelbe.9 A legtöbb migráns ennek 

ellenére menekültstátuszért folyamodik, amint megérkezik az országba. Izrael nem dolgozza fel az 

egyéni menekültkérelmeket, hanem – mint látni fogjuk – a megállapított származási ország alapján 

automatikusan ad időszakos tartózkodási engedélyt, vagy hoz egyéb döntést. Korábban ilyen 

automatikus befogadó döntést hoztak például Elefántcsontpart és Dél-Szudán esetében is, azonban ez 

egy ideje már nem bevett gyakorlat.  

A legtöbb menekült Egyiptomon keresztül érkezik Izraelbe, ahol kétezer amerikai dollár körüli árat 

fizetnek beduin embercsempészeknek, hogy átvigyék őket a határon. A releváns média szerint 

dokumentált esetek ismertek migránsok csempészek általi túszul ejtéséről, kirablásáról, 

megerőszakolásáról, esetenként meggyilkolásáról. Ugyancsak veszélyforrást jelenthet az egyiptomi 

határőrség, amely 2008-as és 2011-es cikkek szerint éles lőszerrel próbálta megakadályozni a 

határátlépéseket10 – igaz, az utóbbi években effajta cikkek nem jelentek meg.  

Izrael legfőbb válasza a migrációs kérdésre az egyiptomi szakaszra épített határkerítés, héber nevén a 

„Homokóra-projekt” volt, amihez Egyiptom is hozzájárult.11 A 2010-es terv eredetileg egy fém 

elválasztófalból állt volna szögesdróttal, azonban később kamerákkal, radarral, mozgásérzékelővel és a 

jóval nehezebben áttörhető pengésdróttal ellátott kerítés mellett döntöttek. Ebben szerepe lehetett a 

2011-es dél-izraeli támadássorozatnak, melyet Egyiptomból átszivárgott szélsőségesek követtek el.12 

2013 januárjára készült el a fal, a későbbi kiegészítések 2015 decemberében zárultak. Egy 2017 
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januári cikk szerint a kerítés magasságát 5-ről 8 méterre emelték.13 A kerítés 245 kilométer hosszú, és 

médiaforrások szerint az űrből is látható. Megépítése 450 millió amerikai dollárba került, így Izrael 

történetének egyik legdrágább projektje volt. 2018 tavaszáig 64 842 személy érkezett illegálisan Izrael 

területére,14 ám mint a mellékelt kormányzati statisztikából láthatjuk, a kerítés főbb munkálatainak 

2013-as befejezése drasztikusan csökkentette az illegális határátlépők számát. 2006-tól az illegális 

migráció szinte töretlenül jelentősen, majd 2010-től drasztikusan növekedett. Az izraeli-egyiptomi 

határkerítés hatása látványosan csökkentette az illegális migrációt 2013-tól napjainkig. 

1. táblázat: Az Izraelbe érkezett illegális bevándorlók száma 2018 márciusáig 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Összesen  

2 762 5 173 8 837 5 197 14 624 17 276 10 441 122 44 232 51 75 8 64 842 

* 2018 márciusáig 

Forrás: gov.il 

Izrael másik fontos intézménye az illegális migráció kezelésére a choloti (Negev-sivatag) lakótábor 

volt. A tábor a palesztin beszivárgók és terrorista-gyanús elemek ellen hozott jogszabály migránsokra 

való kiterjesztését követően jött létre 2014-ben, egy 93 millió amerikai dollár értékű beruházás 

keretében. Az ott tartózkodóknak naponta be kellett jelentkezniük a tábor ellenőrei előtt, egyébként 

elhagyhatták a területet. A choloti tábort szögesdrót vette körül, egy-egy szobájában 6-6 férfi élt. A 

komplexumhoz kulturális központ, illetve eritreai és szudáni étkeket adó ebédlő tartozott.15 Ennek 

ellenére a nemzetközi sajtóban „szégyenként”, „a világ legnagyobb internálótáboraként” mutatták be 

az intézményt (nem különösebben eltérve egyébként a magyarországi határon a migránsok számára 

felállított szálláshelyek megítélésétől).16 Az izraeli Legfelsőbb Bíróság döntését követően – mely 

szerint alaptörvény-ellenes az afrikai migránsok hosszú időre történő bezárása – 2018 májusára az 

utolsó eritreai és szudáni férfiak is elhagyták a choloti tábor területét.17 

 

Integrációs nehézségek napjaink Izraeljében 

Avi Kohen izraeli újságíró a Jiszrael Hajom hasábjain a migrációs hullámot követő dél-tel-avivi 

hétköznapok érzékletes leírását adta a Félelem az utcákon című írásában: 

„A régi tel-avivi központi buszmegálló területe egy ideje senkiföldjévé vált. A hatóságok kivonultak a 

területről, átadva azt az idegeneknek. A rendőrség igyekszik megbirkózni az erőszak hullámaival, de 

nincsen elég emberük, és a tel-avivi rendőrségnek nehéz választ adni a jelenségre. … Közel 50 000 

menekült él a központi buszpályaudvar környékén, azaz a tel-avivi lakosság több, mint tíz százaléka. … 

A többség csupán meg akar élni, de vannak, akik alkoholhoz nyúlnak. Mások jobb esetben apróbb, 

rosszabb esetben viszont komolyabb bűncselekményeket, esetleg nemi erőszakot követnek el.” 
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A cikk egy helyi rendőrtiszt, Erez Katabi szavait idézi, aki szerint 2012-ben 148 esetből 134-nél 

idegenek követték el a rablásokat.18 Kohen hasonlóról számolt be egy évvel későbbi, azonos című 

írásában is. Cikke mindössze egyetlen tel-avivi hétvégét írt le: 

„Vasárnap este egy fiatal nő sétált a Hasmonaim utcán miközben telefonált. Hirtelen három afrikai 

származású egyén jelent meg. Az első hátulról fojtogatni kezdte, a második megpróbálta elvenni a 

telefonját, a harmadik pedig a táskáját. A nő segítségére siettek páran, akik hallották a sikolyait, és a 

támadók elmenekültek. Rövid üldözést követően sikerült feltartaniuk az egyik gyanúsítottat, amíg a 

rendőrség meg nem érkezett.” 

Egy másik esetet így írt le: 

„Vasárnap reggel egy fiatal nő elhagyott egy szórakozóhelyet a Har Cion körúton. Egy fiatal afrikai 

férfi odament hozzá, szorosan magához ölelte, és megpróbálta elvenni a telefonját. Amikor a nő 

ellenállt, a férfi berángtatta egy sikátorba, ahol molesztálta, és megpróbálta lehúzni a nadrágját. 

Közelben tartózkodó rendőrök meghallották a kiabálását, és letartóztatták a gyanúsítottat, aki ugyan 

beismerte a rablási kísérletet és a molesztálást, ám azt állította, hogy részeg volt, és nem próbálta meg 

lehúzni a nő nadrágját.” 

Végül egy harmadik esetet is leírt: 

„Szintúgy vasárnap történt, hogy egy fiatal turistát, aki egy padon ült Jeruzsálemben, megpróbált 

kirabolni egy afrikai idegen. Amikor a nő kiabálni kezdett, a férfi a földre teperte. A nő barátai ekkor 

értek oda, és feltartották az idegent, amíg a rendőrség ki nem ért. A gyanúsított tagadta, hogy el 

akarta volna lopni a nő táskáját. Állítása szerint csak odébb tette azt, hogy leülhessen a nő mellé, és 

’ismerkedhessen vele’.”19 

2. táblázat: Az izraeli rendőrség adatai bűnestekről és bevándorlók általi elkövetésről 

 2006 2007 2008 2009 2010* 

összes bűneset 474 668 442 725 419 731 403 515 230 032 

ebből „idegenek” által elkövetett 1685 1770 1894 1433 807 

ebből „afrikaiak” által elkövetett 283 331 475 476 326  
     * 2010. I. félévi adatai 

     Forrás: knesset.gov.il 

 

Mint az idézett rendőrségi statisztikák mutatják, a bűnözésben az illegális bevándorlók 

felülreprezentáltak. 2006-től 2010 kezdetéig a teljes társadalomban elkövetett bűnesetek száma 

folyamatosan csökkent, míg az „idegenek” által elkövetett többnyire, az afrikaiaknak betudható 

egyértelműen növekedett, eltekintve a 2009-es évtől. Ugyanez a jelentés arra is rámutatott, hogy 

számos bűnesetet (pl. családon belüli erőszakot) a migránsok esetében nem jelentenek be, így 

esetükben a valós számok jóval nagyobbak lehetnek. 

Kohen cikkei ugyan 2012–13 között íródtak, ám a helyzet vajmi kevéssé változott. Az izraeli 

rendőrség 2014-es jelentése szerint Dél-Tel-Avivban a bűnözés két és félszerese az országos 

átlagnak.20 A Bajit Jehudi egyik politikusa 2017 februárjában arról beszélt, hogy Dél-Tel-Avivban „az 

élet elviselhetetlenné vált, a területet megszállták”.21 Egy 2017 márciusi cikk szerint a dél-tel-aviviak 
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62%-a fél sötétedés után elhagyni lakhelyét.22 A lakosság félelmeit idéző híradások valószínűleg 

autentikus képet adnak, mivel 2018 júniusában rendőrségi források az erőszakos bűncselekmények 

további növekedéséről számoltak be Dél-Tel-Avivban,23 s az elemzésünkhöz megkérdezett helyiek is 

személyes élményként „minimum” az utcán tapasztalt követésekről, zaklatásokról, fenyegetésekről, 

drogcsempészetről és illegális prostitúcióról számoltak be. 

Kohen arról is hírt adott, hogy Dél-Tel-Avivban új rendőrőrsöket állítottak fel a központi 

buszpályaudvarnál és Sapira negyedben, melyek 100 rendőrrel dolgoznak, ám szükség esetén 150 

rendőrnek is szállást tudnak adni. David Filo, a Dél-Tel-Avivot is magában foglaló rendőrkerület 

vezetője szerint a helyi rendőrőrs korábban csupán 4-5 rendőrrel működött, ám a 2017-ben már 200 

rendőr dolgozott ugyanott a megnövekedett bűnözés miatt.24 Az izraeli rendőrség további, korábban 

nem tapasztalt nehézségekkel is szembesült. Ilyen volt többek között az afrikai nyelvek ismeretének 

hiánya, hiszen az illegális bevándorlók a legritkább esetben kísérelték meg elsajátítani a héber nyelvet. 

A dél-tel-avivi rendőrség 2018-tól tolmácsokat alkalmaz például a Tigrinya nyelv használatára.25 Új 

szociokulturális jelenségek felbukkanásának bizonyítékaként számos Izraelben élő afrikai 

közösségben, s alkalmanként helyi, régi keresztény gyülekezetekben is megjelentek boszorkányok és a 

szolgáltatásaik igénybevétele.26 Utóbbi információ lényeges, ugyanis a bevándorlók 90%-a nem 

muzulmán, hanem keresztény, illetve kisebb részben törzsi vallást követ.27 Kérdéses, hogy az ilyen 

típusú ügyeket hogyan fogja az izraeli rendőrség kezelni. 

Noha a rendőrség szóvivői szerint a bevándorlók által elkövetett legtöbb bűncselekmény saját 

közösségükön belül történik,28 az izraeli közéletet két, erős publicitást kapó, zsidó áldozatokat 

követelő incidens is felborzolta. 2010-ben a 68 éves, holokauszt túlélő Eszter Galilit dél-tel-avivi 

lakása környékén halálra verte egy szudáni bevándorló, 2013-ban pedig egy eritreai bevándorló 

megerőszakolta a 83 éves Eszter Nahmant.29 Galili meggyilkolása különösen ellentmondásos volt, 

ugyanis a tel-avivi rendőrséget néhány órával korábban kihívták a tetteshez, Basir al-Fadlt azonban 

nem igazoltatták. „Ha megtették volna, [Basir] valószínűleg elkerülte volna Galilit” – írta akkor az 

izraeli Ma’ariv.30 Az esetet követően dél-tel-avivi lakosok művért és széttört manöken-babákat 

felhasználva tüntettek az illegális bevándorlás ellen. 

 

A migrációs válság kezelése 

Ugyan az izraeli migrációs válság kezdete a szakirodalom szerint 2005-re tehető, már 2002 és 2005 

között is számos illegális bevándorló központot számoltak fel, melyek azonban elsősorban thaiföldi 

illegális munkások lakhelyéül szolgáltak.31 2001-ben már 240 000 külföldi munkás volt Izraelben, 

akiknek a 60%-a nem rendelkezett engedéllyel. 2003-ra azonban – ellenőrzések és kitoloncolások 
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okán – számuk 189 000 főre csökkent, majd az engedély nélküli munkások felkutatásáért felelős 

egységeket is megterhelő illegális migráció következtében számuk 2009-re 300 000 főre nőtt.32 

Mindez rámutat arra, hogy a kormányok korábban is szigorral léptek fel az illegálisan Izraelben 

tartózkodókkal szemben, tehát alapjaiban téves az az elképzelés, miszerint Benjamin Netanjahu 

„populizmusa” állna az új keletű intézkedések mögött.33 Ugyancsak félrevezető az intézkedéseket 

afrikaiakkal szembeni „rasszista” megnyilvánulásnak tekinteni,34 mert – mint arra Galia Sabar, a Tel-

avivi Egyetem Afrika Tanulmányok Csoport kutatója is rávilágít – a hatóságok a szintén fekete 

etiópiai zsidókkal másképp jártak el.35 

A migrációs válságot tekintve Sharon Weinblum, a Brüsszeli Szabadegyetem kutatója szerint Izrael 

2005 és 2008 között nem rendelkezett kiforrott migrációs politikával.36 2008-tól a bevándorlók 

státuszáról a Népességi és Bevándorlási Hatóság dönt, akiket viszont a hadsereg fogott el a határon, 

azokat a Negev-sivatagba, a Szaharonim börtönbe szállították, ahol regisztrálták és kihallgatták őket, 

hogy ott dönthessenek a státuszukról. A darfuriakat – a népirtásra tekintettel – ideiglenes tartózkodási 

és munkavállalási engedéllyel ruházták fel. Az egyéb szudáni vagy eritreai állampolgárokként 

azonosítottakat védelemre jogosultnak tekintették, és orvosi vizsgálatokat követően elengedték. A 

többieket további kihallgatásokat követően helyhiány miatt szintén elengedték, ám nekik kéthavonta 

ellenőrzésre kellett jelentkezniük. Akik nem jelentkeztek, azokat igyekeztek felkutatni és deportálni.37 

2013-tól szigorították az egyiptomi határon való belépést, s előzetes letartóztatásba (börtönökbe vagy 

kibucokba) helyezik az illegális határátlépőket, illetve 2012-ben és 2015-ben döntés született az afrikai 

bevándorlók haza-, vagy harmadik országba szállításáról.38 Ugyancsak 2012-től a korábban a júdeai és 

szamáriai palesztinok izraeli állampolgársági kérvényeit ideiglenes blokkoló 2003-as törvényt 

kiterjesztették az afrikai migránsokra is,39 miközben számos hazatelepítési programot is 

kezdeményeztek az illegális bevándorlás kezelésére. 

Dél-Szudánt példának okáért már biztonságosnak ítélték, ezért 1300 szudánit küldtek vissza a 

hazájukba azok beleegyezésével.40 A choloti táborból eritreai bevándorlókat is rávettek az önkéntes 

hazatérésre, noha egyes civil szervezetek által készített tanulmányok vitatják döntésük „önkéntes” 

mivoltát.41 Ilyen módon 2015-re mintegy 9000 migránst távolítottak el az országból.42 A kormány 

2015-ben bejelentette, hogy az eritreaiak esetében a teljes migráns populációra ezt a módszert kívánja 
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alkalmazni. Akik elfogadják az önkéntes kitelepülés lehetőségét, azoknak az izraeli kormány 3500 

amerikai dollárt ad. 2015-ben 485-en, 2016-ban 506-an, 2017-ben 630-an és 2018-ban pedig tavaszig 

128-an éltek a lehetőséggel.43 A kormány ahhoz is segítséget nyújt, hogy egyes migránsok 

továbbmehessenek Svédországba, Hollandiába, Németországba vagy Kanadába.44 Uganda 2018 

tavaszán bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat a zsidó állammal kivándorolt állampolgárai 

visszavételéről, ezek azonban májusi hírek szerint kudarcba fulladtak.45 A choloti tábor bezárását 

követően új relevanciát nyert az izraeli Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézete által kiadott, Gideon 

Sa’ar által jegyzett tanulmányban feltett kérdés, hogy vajon az ellenlépések erózióját követően nem 

fog-e látványosan növekedni az országot célba vevő illegális migráció.46 

 

Összefoglalás 

Tanulmányunkban Izrael és a modern migrációs válság kapcsolatát elemeztük, tekintetbe véve, hogy a 

térség egyetlen európai kultúrájú országaként a zsidó állam tapasztalatai számos fontos tanulságot 

tartogathatnak akár Magyarország számára is. Izrael migrációhoz való hozzáállása első látásra 

ellentmondásosnak tűnhet, ám az ország nemzetállami keretei segítenek perspektívába helyezni 

szigorú döntéseit. Mint láttuk, az illegális afrikai bevándorlás Izrael területére a kétezres évek első 

évtizedének második felében kezdődött, és 2012-ben kulminált. Erre a zsidó állam számos 

nagyszabású projekttel (határkerítés-építéssel, choloti tábor üzemeltetésével, repatriálással) felelt. A 

bevándorlás komoly társadalmi feszültségeket generált, amit illegális afrikai migránsok által 

elkövetett, a sajtóban és a rendőrségi statisztikákban is dokumentált bűnesetek súlyosbítottak. A 

válságra a rendőrség számos választ próbált adni, több-kevesebb sikerrel. A migrációs helyzet 

alakulása és a kihívások kezelése azonban a choloti tábor bezárását és a megalapozó bírósági döntést 

követően kérdéses marad. 
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