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A biztonsági helyzet egyre kétségbeejtőbb Líbiában, ami különösen igaz az országban 

tartózkodó több százezer külföldire nézve. Míg júliusban a tāǧūrā'-i menekültközpontot ért, 

több mint 50 ember halálát okozó légicsapás kapcsán egyes szervezetek a központok teljes 

kiürítése mellett érveltek, addig mára a UNHCR beszámolói szerint az a paradox helyzet állt 

elő, hogy a migránsok fizetnek azért, hogy a biztonságosabbnak ítélt központokba kerüljenek. 

Ezáltal egyrészt védelmet remélnek a milíciák zaklatásaitól, másrészt abban bíznak, hogy az 

ENSZ repatriálja vagy egy biztonságos harmadik országba szállítja őket. Ugyanakkor egyre 

többen vágnak neki a tengeri útnak is: 2019 szeptemberében a Frontex adatai szerint az előző 

hónaphoz képest 16 %-kal nőtt az olasz partokhoz érkezők száma, a UNHCR statisztikái 

szerint pedig csaknem megduplázódtak a számok. Mindez mutatja, hogy miközben sokan 

megoldott és jelentőségét vesztett kérdésnek tekintik a migrációs válságot, Európa határainál 

a krízisek csak átmenetileg enyhültek: a fellángoló fegyveres konfliktusok, a gyenge állami 

struktúrák, illetve a hibás európai határőrizeti döntések könnyen destabilizálják a törékeny 

status quót, és újabb tömegeket ösztönözhetnek arra, hogy a kontinensen próbáljanak 

boldogulni. 
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Líbia újratöltve 

Miközben a Kelet-Mediterráneumban a szíriai török beavatkozás, illetve a romló 

humanitárius és politikai helyzet miatt nőtt a bizonytalanság, addig a Földközi-tenger középső 

részén a fél éve húzódó, egyre brutálisabb és kilátástalanabb harmadik líbiai polgárháború miatt 

emelkedett az átkelések száma.1 Ráadásul amíg a közel-keleti eseményeket komoly 

médiafigyelem kíséri, addig a líbiai válság jóval kisebb érdeklődésre tarthat számot. Ebben 

valószínűleg fontos szerepet játszik, hogy, amint Ġasān Salāma, az ENSZ-főtitkár líbiai 

különmegbízottja fogalmazott az ENSZ Biztonsági Tanácsában, ,,a líbiaiak mások háborúját 

vívják.”2 Az elmúlt hónapok során több esetben is terhelő bizonyítékok kerültek elő 

Franciaország, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közvetlen érintettségéről a 

konfliktusban (elsősorban fegyverszállítmányokkal, illetve katonai tanácsadókkal.)3 Líbia a 

történelem első olyan fegyveres konfliktusává vált, ahol a légiháborút szinte teljes egészében 

az egymással szemben álló, pilóta nélküli repülő eszközök (drónok) vívják. A keleti hadúr és a 

Líbiai Nemzeti Hadsereg (LNA) önjelölt parancsnoka, Ḫalīfa Ḥaftar mögött az Egyesült Arab 

Emírségek, Egyiptom, Szaúd-Arábia, illetve kisebb részben Franciaország és Oroszország 

támogatása áll, miközben a nemzetközileg elismert, Tripoliban székelő Nemzeti 

Egységkormányt (GNA) leginkább Törökország és Olaszország segíti. Ḥaftar 2019. április 

elején döntött úgy, hogy felrúgva az addigi, zömében tárgyalásos megoldást nyílt támadást intéz 

Tripoli ellen. Villámháborúja azonban kudarcot vallott, és a harmadik líbiai polgárháború egy 

elhúzódó fegyveres konfliktussá alakult át – annak minden negatívumával. Ez leginkább abban 

mutatkozik meg, hogy a kezdeti óvatos összecsapások után a harcok egyre brutálisabbá és 

pusztítóbbá váltak: mind gyakrabban fordul elő a lakóövezetek bombázása, amellyel egyenes 

arányban nő a civil áldozatok száma.4 Árulkodó az is, hogy a sokáig megkímélt Mʿītīqa 

Nemzetközi Repülőteret is egyre több támadás éri5 – elsősorban az annak szomszédságában 

működő katonai létesítmények miatt. 

Mindez azért is különösen aggasztó, mert a harcok gyors lezárásához kapcsolódó 

kezdeti remények ellenére egyelőre nem látszik a konfliktus közeli megoldása. Ebben fontos 

szerepet játszik, hogy a GNA, illetve a Ḥaftar mögött álló hatalmak egyelőre nem tudták 

rákényszeríteni akaratukat protezsáltjukra – vagy nem is akarták. Ráadásul, míg az első 

hónapokban a felek ügyeltek arra, hogy az ostromlott Tripoliban és környékén ne romoljon a 

lakosság életminősége (hiszen az mindenképp rossz fényt vetett volna mindkét politikai táborra, 

bármelyik is kerül ki győztesen az erőpróbából), az elhúzódó fegyveres harcok ennek 

                                                           
1 Migratory situation in September – Eastern Mediterranean accounts for most arrivals. 2019.09.16. Forrás: 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-september-eastern-mediterranean-accounts-for-

most-arrivals-jB1gtA (2019.10.20.) 
2 Ghassan Salame to UNSC: “Libyans are fighting wars of others”. Proposes three-point peace plan. 2019.07.31. Forrás: 

https://www.libyaherald.com/2019/07/30/ghassan-salame-to-unsc-libyans-are-fighting-wars-of-others-proposes-three-point-

peace-plan/ (2019.10.20.) 
3 Increasing foreign role risks spiralling Libya conflict out of control. 2019.09.25. Forrás: https://airwars.org/news-and-

investigations/increasing-foreign-involvement-could-spiral-libya-conflict-out-of-control/ (2019.10.20.) 
4 Salame to UNSC: fighter deaths in thousands, arms embargo is ineffective, both sides ready for peace due to battle fatigue 

and external state interference main driver of Libya conflict. 2019.09.05. Forrás: 

https://www.libyaherald.com/2019/09/05/salame-to-unsc-fighter-deaths-in-thousands-arms-embargo-is-ineffective-both-

sides-ready-for-peace-due-to-battle-fatigue-and-external-state-interference-main-driver-of-libya-conflict/ (2019.10.25.) 
5 Libya: Airstrike hits Mitiga international airport. 2019.09.26. Forrás: https://www.aa.com.tr/en/africa/libya-airstrike-hits-

mitiga-international-airport/1594709 (2019.10.25.) 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-september-eastern-mediterranean-accounts-for-most-arrivals-jB1gtA
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-september-eastern-mediterranean-accounts-for-most-arrivals-jB1gtA
https://www.libyaherald.com/2019/07/30/ghassan-salame-to-unsc-libyans-are-fighting-wars-of-others-proposes-three-point-peace-plan/
https://www.libyaherald.com/2019/07/30/ghassan-salame-to-unsc-libyans-are-fighting-wars-of-others-proposes-three-point-peace-plan/
https://airwars.org/news-and-investigations/increasing-foreign-involvement-could-spiral-libya-conflict-out-of-control/
https://airwars.org/news-and-investigations/increasing-foreign-involvement-could-spiral-libya-conflict-out-of-control/
https://www.libyaherald.com/2019/09/05/salame-to-unsc-fighter-deaths-in-thousands-arms-embargo-is-ineffective-both-sides-ready-for-peace-due-to-battle-fatigue-and-external-state-interference-main-driver-of-libya-conflict/
https://www.libyaherald.com/2019/09/05/salame-to-unsc-fighter-deaths-in-thousands-arms-embargo-is-ineffective-both-sides-ready-for-peace-due-to-battle-fatigue-and-external-state-interference-main-driver-of-libya-conflict/
https://www.aa.com.tr/en/africa/libya-airstrike-hits-mitiga-international-airport/1594709
https://www.aa.com.tr/en/africa/libya-airstrike-hits-mitiga-international-airport/1594709
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fenntartását nem tették lehetővé. Napjainkra több ezer ember esett el a harcokban és százezrek 

kényszerültek lakóhelyük elhagyására.6  

Az összecsapások különösen súlyosan érintik az országban élő külföldieket, különösen 

a szubszaharai migránsokat. A hivatalos becslések szerint 640 000 migráns él az országban,7 ez 

a szám azonban biztosan alábecsült, és sokkal reálisabb az egymillió fölötti szám.8 

A fekete-afrikaiak és más külföldiek (bangladesiek, pakisztániak) mindig is a líbiai 

társadalom perifériáján éltek. Bár a líbiai gazdaságnak az olajszektortól kezdve az építőiparon 

át a szolgáltatásokig nagy szüksége volt a külföldi munkaerőre, az országban dolgozók 

többsége illegálisan, papírok nélkül tartózkodott/tartózkodik az országban. Ez egyrészt lehetővé 

tette gyors kitoloncolásukat, másrészt kiszolgáltatta őket alkalmazóik jóindulatának. Mindezek 

miatt a migránsok által használt szolgáltatások jóval többe kerülnek számukra, mint a helyi 

lakosságnak. Egy nigériai bevándorló elmondta, hogy gyalog nem mer közlekedni, csak egy 

bizonyos líbiai taxisofőrrel, mert ő ismeri a helyi milíciákat, illetve a checkpointok 

elhelyezkedését. Így egyrészt ki tudja kerülni őket, másrészt meg tudja védeni a nőt attól, hogy 

a fegyveresek elfogják, majd elengedéséért váltságdíjat követeljenek. Ugyanez az interjúalany 

azt is elmondta, hogy mivel nincs lehetősége legális csatornákon keresztül hazautalni az általa 

megkeresett pénzt, különféle illegális utakat kell használnia, amelyek rendkívül drágák: 1 000 

líbiai dínár (kb. 250 USD) hazaküldése a családjának 600 dínárjába (!) kerül.9 És bár tudja, 

hogy ez nagyon költséges, alternatíva hiányában nincs más választása. 

Ez ráadásul még az érem fényesebb oldala. Nem ritka, hogy a migránsok által végzett 

munkát megbízóik nem vagy a megígértél jóval kisebb összegben fizetik ki. Gyakoriak a 

lényegében rabszolgasorban tartott házicselédek, akik fizikai és szexuális bántalmazásnak 

vannak kitéve.10 Mivel a többségük illegálisan érkezett az országba, és nincsenek hivatalos 

dokumentumaik, legális csatornákon keresztül akkor sem tudnák elhagyni Líbiát, ha akarnák. 

A keresztények gyakran kénytelenek elszenvedni a radikálisabb iszlamista csoportok 

zaklatását, és titokban látogatnak miséket, istentiszteleteket. Nem ismeretlen a migránsokat 

sújtó szervkereskedelem sem.11 Ráadásul a szubszaharai migránsok egymásra sem 

számíthatnak: az anglofón, illetve a frankofón országokból származók általában vetélkednek 

egymással, és összecsapások, gyilkosságok is előfordulnak közöttük.12 Arra is van példa, hogy 

a külföldieket kényszerrel besorozzák a fegyveres csoportba, ahol ágyútölteléknek használják 

őket.13 

A fenti atrocitások ráadásul mind a 2019. áprilisi új polgárháború előtti helyzetre voltak 

jellemzők: azóta az állapotok tovább romlottak mind a helyi lakosságra, mind a külföldi 

migránsokra nézve. Ennek eklatáns példája a tāǧūrā'-i befogadóközpontot ért légicsapás volt 

                                                           
6 Salame to UNSC: fighter deaths in thousands, arms embargo is ineffective, both sides ready for peace due to battle fatigue 

and external state interference main driver of Libya conflict. 2019.09.05. Forrás: 

https://www.libyaherald.com/2019/09/05/salame-to-unsc-fighter-deaths-in-thousands-arms-embargo-is-ineffective-both-

sides-ready-for-peace-due-to-battle-fatigue-and-external-state-interference-main-driver-of-libya-conflict/ (2019.10.25.) 
7 War creates new uncertainty for migrants in Libya. 2019.10.22. https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-

libya/war-creates-new-uncertainty-for-migrants-in-libya-idUSKBN1X11OH Forrás: 2019.10.26. 
8 Interjúk Líbiában, 2019. március. 
9 Interjú egy nigériai bevándorlóval, Líbia, 2019. március. 
10 Interjú egy mali bevándorlóval, Líbia, 2019. március. 
11 African migrants being sold as slaves by Libyan human traffickers 'have their organs harvested’. 2017.11.29. Forrás: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5127881/Africans-sold-slaves-Libya-organs-harvested.htm (2019.10.28.) 
12 Interjú egy nigériai bevándorlóval, Líbia, 2019. március. 
13 Elektronikus interjú egy európai diplomatával, 2018. október.  

https://www.libyaherald.com/2019/09/05/salame-to-unsc-fighter-deaths-in-thousands-arms-embargo-is-ineffective-both-sides-ready-for-peace-due-to-battle-fatigue-and-external-state-interference-main-driver-of-libya-conflict/
https://www.libyaherald.com/2019/09/05/salame-to-unsc-fighter-deaths-in-thousands-arms-embargo-is-ineffective-both-sides-ready-for-peace-due-to-battle-fatigue-and-external-state-interference-main-driver-of-libya-conflict/
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya/war-creates-new-uncertainty-for-migrants-in-libya-idUSKBN1X11OH
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya/war-creates-new-uncertainty-for-migrants-in-libya-idUSKBN1X11OH
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5127881/Africans-sold-slaves-Libya-organs-harvested.htm
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2019 júliusában, amelyben 53 migráns vesztette életét és 130-an sebesültek meg.14 A tragédia 

után a nemzetközi szereplők a központok bezárását és a menekültek biztonságos helyre 

szállítását szorgalmazták, lehetőség szerint harmadik országokba.15 

A megvalósítás azonban csak elméletben tűnik ilyen egyszerűnek. A migránsok 

biztonságos helyre szállítását nehezíti, hogy legtöbbször nem rendelkeznek hivatalos 

dokumentumokkal, így először az identifikációs folyamatot kell elvégezni. Ezt követően fel 

kell venni a kapcsolatot az anyaországokkal, hogy fogadják vissza állampolgáraikat – amelyet 

az afrikai országok gyakran elhárítanak, mondván, iratok nélkül erre nincs lehetőség. Fontos 

ezenkívül, hogy az egész folyamat önkéntes – kényszerrel senkit sem lehet kitoloncolni 

Líbiából, mert az országnak jelenleg nincs erről hivatalos megállapodása más afrikai 

államokkal. Mindezek alapján nem meglepő, hogy 2017 vége óta az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosságának (UNHCR) mindössze 4 024 főt sikerült evakuálnia az észak-afrikai 

országból.16 

A folyamatosan romló biztonsági helyzet miatt ezen a téren változásnak lehetünk a 

tanúi: egyes hírek szerint egyre gyakoribb, hogy afrikaiak megvesztegetik a 

befogadóközpontok őreit a be- és hazajutás reményében.17 Az, hogy a bevándorlók hajlandók 

fizetni azért, hogy a központokba kerüljenek, jól mutatja, hogy milyen állapotok alakultak ki 

az elmúlt hónapokban Líbiában. Ugyanakkor a helyzet paradox voltát erősíti, hogy a 

közelmúltban nemzetközi nyomásra három befogadóközpontot is be kellett zárni az 

országban.18 

Fontos hangsúlyoznunk, nem arról van szó, hogy ezek a táborok tökéletes helyek 

lennének, és hogy tagadnánk az azokban uralkodó rossz állapotokat, esetleges jogsértéseket. 

De – ahogy többen rámutatnak – a központok esetében legalább a nemzetközi szervezeteknek 

valamiféle lehetősége van arra, hogy kontroll alatt tartsák az eseményeket és elérjék a 

kiszolgáltatott embereket: most viszont, mivel kapacitáshiány miatt a migránsok jelentős része 

egész egyszerűen az utcára kerül, a bevándorlók elesnek minden védelemtől és segítségtől – és 

innen, alternatívák hiányában, egyenes út vezet az ember- és szervkereskedők felé.19 

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy bár számos kritika éri a líbiai kormányzatot, a GNA 

az elmúlt két és fél évben látványos – és eredményes – erőfeszítéseket tett az Európa felé tartó 

migráció megfékezésére a líbiai parti őrség megerősítésétől kezdve a befogadóközpontok 

működtetésén át a hazatelepítések támogatásáig. Tette mindezt úgy, hogy az országban 

folyamatosak voltak a kisebb-nagyobb összecsapások, miközben a líbiai szociális rendszer is 

túl volt terhelve. A szerző 2019. márciusi líbiai látogatása során a kormányzati szakemberek 

többször is felhívták a figyelmét arra, hogy a külföldi szereplők gyakran megfeledkeznek 

                                                           
14 Three Months After Tajoura Airstrike, IOM Renews Calls for Urgent Action. 2019.10.01. Forrás: 

https://www.iom.int/news/three-months-after-tajoura-airstrike-iom-renews-calls-urgent-action (2019.10.28.) 
15 “A night in which our worst fears would come to pass”. 2019.07.23. Forrás: https://www.msf.org/first-hand-account-fatal-

airstrike-tajoura-detention-centre-libya (2019.10.28.) 
16 UNHCR Resettlement Update #81 - Libya-Niger Situation. 2019.10.08. Forrás: https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-

resettlement-update-81-libya-niger-situation (2019.10.28.) 
17 Libya: African migrants bribe their way into detention centres-UNHCR. 2019.10.18. Forrás: 

https://www.africanews.com/2019/10/18/libya-african-migrants-bribe-their-way-into-detention-centres-

unhcr/?utm_medium=AfricanewsEN&fbclid=IwAR3tkYNEDVZsAx9I1Yn8IXswjKJM0HT8LFfFVTE4kf358uLuuUJLQO

AJuC4 (2019.10.28.) 
18 War creates new uncertainty for migrants in Libya. 2019.10.22. Forrás: https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-

libya/war-creates-new-uncertainty-for-migrants-in-libya-idUSKBN1X11OH (2019.10.28.) 
19 War creates new uncertainty for migrants in Libya, id. 

https://www.iom.int/news/three-months-after-tajoura-airstrike-iom-renews-calls-urgent-action
https://www.msf.org/first-hand-account-fatal-airstrike-tajoura-detention-centre-libya
https://www.msf.org/first-hand-account-fatal-airstrike-tajoura-detention-centre-libya
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-resettlement-update-81-libya-niger-situation
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-resettlement-update-81-libya-niger-situation
https://www.africanews.com/2019/10/18/libya-african-migrants-bribe-their-way-into-detention-centres-unhcr/?utm_medium=AfricanewsEN&fbclid=IwAR3tkYNEDVZsAx9I1Yn8IXswjKJM0HT8LFfFVTE4kf358uLuuUJLQOAJuC4
https://www.africanews.com/2019/10/18/libya-african-migrants-bribe-their-way-into-detention-centres-unhcr/?utm_medium=AfricanewsEN&fbclid=IwAR3tkYNEDVZsAx9I1Yn8IXswjKJM0HT8LFfFVTE4kf358uLuuUJLQOAJuC4
https://www.africanews.com/2019/10/18/libya-african-migrants-bribe-their-way-into-detention-centres-unhcr/?utm_medium=AfricanewsEN&fbclid=IwAR3tkYNEDVZsAx9I1Yn8IXswjKJM0HT8LFfFVTE4kf358uLuuUJLQOAJuC4
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya/war-creates-new-uncertainty-for-migrants-in-libya-idUSKBN1X11OH
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya/war-creates-new-uncertainty-for-migrants-in-libya-idUSKBN1X11OH
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ezekről az erőfeszítésekről, illetve arról, hogy a romló állapotok miatt a líbiai lakosság jelentős 

része is hasonlóan szenved, mint a külföldiek – róluk mégis kevés szó esik.20 

A régi-új célpont - Európa 

Sok Líbiában rekedt külföldi azonban nem szeretne azért fizetni, hogy visszakerüljön 

hazájába, ahonnan korábban eljött. Ez érthető, ha belegondolunk, hogy az illegális utazás, 

amelynek végén a biztos megélhetést várták, több ezer dollárba került. Ráadásul míg hazájuktól 

több ezer kilométer és egy meglehetősen bizonytalan hazatelepítési program választja el őket, 

addig az európai partoktól csupán egy néhány száz kilométeres – igaz, rendkívül veszélyes – 

tengeri út. Nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben egyre többen döntöttek úgy, hogy nekivágnak 

az útnak, és a Frontex jelentése szerint nem csupán az Égei-tengeren, de a közép-mediterrán 

útvonalon is nőtt az érkezők száma: 2019 szeptemberében 2 280 fő érte el az olasz partokat, 16 

%-kal többen, mint augusztusban. Ezzel a hónap végéig összesen 9 700-an érkeztek az országba 

idén. 21 

Bár ez még mindig csak a fele az előző év azonos időszakában érkezettek számának, a 

folyamat romló tendenciát mutat. Annál is inkább, mert hagyományosan a nyár eleji hónapok 

azok, amelyek során a legtöbben érkeznek a tenger felől Európába: most viszont épp 

szeptember során ugrottak meg a számok.22  

Ennek kapcsán szem előtt kell tartani, hogy mindez nemcsak a líbiai biztonsági 

helyzettel, hanem az olasz belpolitikával is szoros korrelációt mutat. Ha a UNHCR – a 

Frontexétől némiképp eltérő – adatait vizsgáljuk, abból kitűnik, hogy a tavalyi év során az olasz 

partokhoz érkezett 23 370 főből 13 430 még a Paolo Gentiloni miniszterelnök vezette kormány 

regnálása idején lépett partra a 2018. január-május időszakban. Ha pedig ehhez hozzávesszük 

még a júniusi adatokat (az új, Matteo Salvini Ligáját is magába foglaló koalíció 2019. június 1-

én került hatalomra, így érdemi tevékenységet csak ezt követen fejthetett ki), akkor azt látjuk, 

hogy 16 577 fő, vagyis a partot érők 71 %-a még a Gentiloni-érában érkezett. 2019 júliusától 

meredeken esni kezdtek a számok: az április-május-júniusi 3 171, 3 963, illetve 3 147 fő után 

július-augusztus-szeptemberre 1 969, 1 531, illetve 947 főre csökkent a migránsok száma, 2018 

novembere és 2019 májusa között pedig egyszer sem emelkedett 1 000 fölé, de inkább néhány 

száz körül mozgott. Salvini belügyminisztersége alatt az érkezők száma még a migrációs 

főszezonban, 2019. június-július-augusztus során is alig haladta meg a havi ezer főt.23 Ehhez 

képest a koalíció szétesése és Salvini lemondása után 2019 szeptemberében 2 499 fő, október 

21-ig pedig újabb 1636 fő érkezett az olasz partokhoz.24 Ráadásul az érkezők származását 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy alig találunk köztük olyanokat, akik hazájukból valóban 

fegyveres konfliktusok elől menekülnek: a döntő többségük gazdasági okokból hagyta el 

szülőhelyét.25 

                                                           
20 Interjúk a líbiai bel- és a külügyminisztériumban, 2019. március. 
21 Migratory situation in September – Eastern Mediterranean accounts for most arrivals. 2019.10.16. Forrás: 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-september-eastern-mediterranean-accounts-for-

most-arrivals-jB1gtA (2019.10.28.) 
22 Mediterran Situation – Italy. 2019.10.21. Forrás: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205 

(2019.10.28.) 
23 Mediterranean Situation – Italy 2. 2019.10.21. Forrás: 

https://data2.unhcr.org/api/population/get/timeseries?widget_id=136922&geo_id=656&sv_id=11&population_group=4797&

frequency=month&fromDate=1900-01-01 (2019.10.28.) 
24 Uo. 
25 A kibocsátó országok sorrendben Tunézia, Pakisztán, Elefántcsontpart, Algéria és Irak. Mediterranean Situation – Italy. Id. 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-september-eastern-mediterranean-accounts-for-most-arrivals-jB1gtA
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-september-eastern-mediterranean-accounts-for-most-arrivals-jB1gtA
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
https://data2.unhcr.org/api/population/get/timeseries?widget_id=136922&geo_id=656&sv_id=11&population_group=4797&frequency=month&fromDate=1900-01-01
https://data2.unhcr.org/api/population/get/timeseries?widget_id=136922&geo_id=656&sv_id=11&population_group=4797&frequency=month&fromDate=1900-01-01
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Az adatok tehát azt mutatják, hogy a líbiai biztonsági helyzet romlásának, illetve az 

olasz kormányváltásnak az egybeesése – beleértve az engedékenyebb hozzáállást a különféle 

NGO-k által működtetett hajók kikötésére – jelentősen növelte az Európa felé történő migrációt.  

Mindezt ki kell egészítenünk még egy tényezővel, nevezetesen a líbiai parti őrség 

működésével. 2019 szeptemberéig ugyanis az észak-afrikai hatóságok tengeri műveleteik során 

8 400 migráns átkelését akadályozták meg Olaszország felé. Ez jól mutatja, hogy a GNA igenis 

aktív és felelős partnerként igyekezett fékezni az Európába irányuló illegális migrációt – nem 

beszélve arról, hogy hány életet mentenek meg ezek a missziók. Egy háborúban álló 

kormányzattól ugyanakkor egyre kevésbé várható el, hogy a túléléséért folytatott harcban 

nemzetközi szerződéseknek tegyen eleget – főleg, hogy a távozó külföldiek magának Líbiának 

is könnyebbséget jelentenek. Ennek fényében különösen visszatetsző, hogy a különféle 

segélyszervezetek folyamatosan szakszerűtlenséggel vádolják a líbiai parti őrséget, és 

megtagadják az együttműködést vele, ahogy az legutóbb az SOS Méditerranée által működtetett 

Ocean Viking hajó esetében történt.26 Vagyis számolnunk kell azzal, hogy amennyiben a líbiai 

hatóságok kapacitásai kiesnek, amelyre egyre több jel utal,27 akkor jelentősen nőni fog az 

átkelők száma.  

Végül, de nem utolsó sorban a növekvő számok azt is mutatják, hogy az 

embercsempész-hálózatok az elmúlt másfél év során nem tűntek el, csupán korlátozták 

tevékenységüket. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a GNA – főleg olasz támogatással – 2017 

tavasza után különféle háttéralkukkal sikeresen korlátozta az embercsempészek 

tevékenységét.28 Szükség – és kereslet – esetén azonban a csempészek gyorsan képesek 

aktivizálni magukat, és úgy tűnik, a csökkenő kormányzati nyomást kihasználva ezt meg is 

teszik. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy miközben sokan megoldott és jelentőségét 

vesztett kérdésnek tekintik a migrációs válságot, Európa határainál a krízisek csak átmenetileg 

enyhültek: a fellángoló fegyveres konfliktusok, a gyenge állami struktúrák, illetve a hibás 

európai határőrizeti döntések könnyen destabilizálják a törékeny status quót, és újabb 

tömegeket ösztönözhetnek arra, hogy illegális csatornák felhasználásával a kontinensen 

próbáljanak boldogulni. 

                                                           
26 Libyan Coast Guard denies accusations of being cause of death for migrants at sea. 2019.10.23. Forrás: 

https://www.libyaobserver.ly/news/libyan-coast-guard-denies-accusations-being-cause-death-migrants-sea (2019.10.28.) 
27 Libya's coastguards rescue 237 immigrants in 48 hours. 2019.10.20. Forrás: https://www.libyaobserver.ly/news/libyas-

coastguards-rescue-237-immigrants-48-hours (2019.10.28.) 
28 Erről lásd: Mark Micallef – Tuesday Reitano: The anti-human smuggling business and Libya’s political end game. 2017.12. 

Forrás: https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/Libya_ISS_Smuggling.pdf (2019.10.28.) 

https://www.libyaobserver.ly/news/libyan-coast-guard-denies-accusations-being-cause-death-migrants-sea
https://www.libyaobserver.ly/news/libyas-coastguards-rescue-237-immigrants-48-hours
https://www.libyaobserver.ly/news/libyas-coastguards-rescue-237-immigrants-48-hours
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/Libya_ISS_Smuggling.pdf

