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EURÓPA 

(1) Spanyolország: több mint 4 200 migráns érkezett januárban  

A spanyol belügyminisztérium február 1-jén közzétett adatai alapján 2022 januárjában legalább 4 202 migráns 

érkezett illegális módon Spanyolországba – ez 30,6%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A 

legtöbben (3 194 fő) a Kanári-szigeteken szálltak partra. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 

közleménye szerint 2022 januárjában legalább 65 migráns halt meg vagy tűnt el, miközben megpróbált átkelni 

az Atlanti-óceánon a Kanári-szigetekre. 

[Info Migrants] 

 

(2) Olaszország EU-n kívüli állampolgárokat hív 42 000 munkahely betöltésére  

Február 1-jén kezdődött Olaszországban a második "kattints nap", amelynek keretében az olaszországi 

munkáltatók online nyújthatják be a külföldi idénymunkások felvételére irányuló kérelmüket a mezőgazdasági 

és az idegenforgalmi/szállodai ágazatokban. A belügyminisztérium által kiadott legutóbbi kvótarendelet 

szerint összesen 42 000 munkahely áll nyitva külföldi munkavállalók számára. Az idénymunkásokat a 

következő országokból várják: Elefántcsontpart, Egyiptom, El Salvador, Észak-Macedón Köztársaság, 

Etiópia, Fülöp-szigetek, Gambia, Ghána, Guatemala, Japán, India, Koszovó, Mali, Marokkó, Mauritius, 

Moldova, Montenegró, Niger, Nigéria, Pakisztán, Szenegál, Szerbia, Srí Lanka, Szudán, Tunézia és Ukrajna. 

A Coldiretti mezőgazdasági termelői szövetség szerint egy olyan ágazatban, amely az olaszok növekvő 

érdeklődése ellenére továbbra is nagymértékben függ a külföldi munkavállalók részvételétől, a nem uniós 

munkavállalók Olaszországba való belépésének engedélyezése fontos a termés megmentése és az 

élelmiszerellátás biztosítása szempontjából. A Coldiretti azt is hangsúlyozta, hogy az érkezők 90 százaléka 

csak ideiglenesen, a szezonális munka elvégzéséig fog az országban tartózkodni. 

[Info Migrants]  

https://www.infomigrants.net/en/post/38305/spain-more-than-4100-migrant-arrivals-in-january
https://www.infomigrants.net/en/post/38272/employment-opportunities-for-migrants-workers-in-italy
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(3)  Hollandiában 80 százalékkal nőtt a nemzetközi menedékkérők száma  

2021-ben közel 25 ezren kértek először menedékjogot a legnagyobb Benelux államban a holland statisztikai 

hivatal frissen nyilvánosságra hozott adatai szerint. Ez nyolcvan százalékos növekedés a 2020-as évhez 

képest, amit bizonyára a koronavírus-járvány első hulláma alatt hozott szigorú intézkedések is befolyásoltak. 

A 2015-ös, 43 ezer fős rekordév óta ez a legmagasabb szám a holland idegenrendészeti hatóságok 

nyilvántartásában. Több mint tízezren családegyesítés jogcímén nyújtották be kérelmüket. Tavaly minden 

harmadik kérelmező szír állampolgár volt, őket az afgánok követték. 

[Schengenvisainfo News] 

 

(4) Svájc és Ausztria szakminiszterei egyeztettek az illegális migráció visszaszorítása érdekében 

A svájci és az osztrák hatóságok a rendészeti együttműködés megerősítését tervezik annak érdekében, hogy 

megakadályozzák a két alpesi országba illegálisan érkező személyek bejutását, illetve abban is megegyeztek, 

hogy szigorítják a külső határellenőrzést. Karin Keller-Sutter svájci szövetségi igazságügyi miniszter és a 

nemrég kinevezett osztrák szövetségi belügyminiszter, Gerhard Karner személyesen tárgyalt e kérdésben. 

Tavaly vonaton mintegy ötezren próbáltak illegálisan Ausztriából Svájcba utazni. Az úti cél legtöbbjüknél 

Franciaország volt. Mindkét ország schengeni tagállam is egyben (Svájc annak ellenére, hogy nem EU-tag). 

A Svájcban iratok nélkül előállított migránsok többnyire Ausztriában nyújtottak be menedékkérelmet, 

azonban mivel azt még érdemben nem bírálták el, ezért a svájci hatóságok visszafordították őket Ausztriába. 

„A hatályos államközi egyezményünk 2001-es és meglehetősen elavult, ezért szükséges újat alkotni és mindenképp folytatni a 

közös rendőrségi járőrözéseket” ‒ nyilatkozta Karin Keller-Sutter a bilaterális miniszteri tárgyalást követő 

sajtótájékoztatón. 

[Schengenvisainfo News] 

 

(5) Emberkereskedelemmel és kiskorúak szexuális kihasználásával vádolnak migránsokat 

Két pakisztáni állampolgárt tartóztattak le a boszniai határrendészeti szervek, majd az ügyészség vádat emelt 

ellenük emberkereskedelem és kiskorúak szexuális kizsákmányolása miatt. A gyanúsítottakat a Szarajevó 

melletti Blažuj befogadóállomáson vették őrizetbe és ott is tartják őket elkülönítve az eljárás jelen 

szakaszában. Potenciális kiskorú áldozataikat védett házba szállították.   
[Srpska Info] 

 

 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.schengenvisainfo.com/news/netherlands-recorded-25000-first-time-asylum-seekers-in-2021-official-data-reveals/
https://www.schengenvisainfo.com/news/switzerland-austria-to-strengthen-cooperation-on-migration-external-border-controls/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/en-ny-liste-viser-paradigmeskiftet-kan-vaere-i-fare-faerre-mister-opholdstilladelse-og
https://srpskainfo.com/seksualno-iskoristavali-maloljetne-osobe-u-blazuju-pakistanaci-privedeni-zbog-trgovine-ljudima/
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(6) Tizenkét migráns fagyott halálra a török-görög határon 

Tizenkét migránst találtak halálra fagyva szerdán a török-görög határon. A két ország egymást hibáztatja a 

tragédiáért. A török hatóságok szerint a görög határőrök megfosztották őket ruháik nagy részétől, és 

visszakényszerítették őket a határon, mindezt fagypont körüli hőmérsékletben; ez okozta a halálukat. Athén 

tagadja a vádakat. A görög migrációügyi miniszter szerint az érintett migránsok soha nem érték el a görög 

határt. 

[BBC] 

 

(7) Spanyolország: börtön a Kanári-szigetekre tartó bevándorlók halálesetei miatt 

2021 márciusában kilenc bevándorló halt meg egy Kanári-szigetekre tartó hajón. A spanyol bíróság most 

hozott ítéletet az ügyben. Az első- és másodrendű, gambiai és szenegáli vádlottakat 9 év, míg a bűnszervezet 

többi tagját 3, illetve 1 év börtönbüntetésre ítélték. Összesen 52 embert találtak a Kanári-szigetekre tartó 

hajón, amikor a spanyol tengeri mentőszolgálat 2021 márciusában kimentette őket. Kilenc ember halt meg a 

tengeren vagy röviddel a mentés után, 13 másikat pedig kórházba szállítottak. 

[Info Migrants] 

 

(8) Törökország: 127 csempészt tartóztattak le a bevándorlás elleni küzdelem részeként 

Törökországban 127 embercsempészt tartóztattak le az illegális migráció elleni küzdelem részeként. A török 

belügyminisztérium közleménye szerint a biztonsági erők országszerte hajtottak végre razziákat a 

bevándorlók csempészetének felszámolása érdekében. A 127 letartóztatottból 72 külföldi állampolgár. 

[Anadolu Agency] 

 

(9) Továbbra is bizonytalan a fehérorosz-lengyel határon rekedt migránsok sorsa  

Egy német parlamenti képviselő felszólította a kormányt, hogy közvetlenül a fehérorosz határról fogadjon 

be migránsokat. Luise Amtsberg – zöldpárti parlamenti képviselő, az emberi jogi politikáért és a humanitárius 

segítségnyújtásért felelős biztos – arra szólította fel a német kormányt, hogy fontolja meg a fehérorosz-uniós 

határon rekedt, segítségre és nemzetközi támogatásra szoruló migránsok azonnali Németországba való 

szállítását és védelmét. A DP német sajtóügynökség információi szerint azonban Lengyelország a kulisszák 

mögött hónapok óta sikeresen blokkolja, hogy az irreguláris migránsok az Európai Unió területére jussanak. 

[InfoMigrants]  

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-60229206
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.infomigrants.net/ar/post/38234/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/vg/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-127-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/0
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.infomigrants.net/en/post/38255/eubelarus-border-stumbling-blocks-and-solutions-for-migrants-stuck-at-border


 
4 
 

(10) Lengyelország akár egymillió ukrán menekültet is befogad, ha Oroszország támadni fog 

Lengyelország akár egymillió menekültet is befogad Ukrajnából, amennyiben háború törne ki a két ország 

között – fogalmazott Maciej Wąsik belügyminiszter-helyettes a TV Republikának. Egy ilyen forgatókönyv 

esetén Varsónak nemcsak nemzetközi jogi kötelezettsége az ukránok megsegítése, hanem „civilizált, európai és 

keresztény” cselekedet is – tette hozzá. Wąsik szerint szükséges felkészülni a legrosszabb forgatókönyvre, 

amely szerint a háború elől akár többmillió ukrán is elmenekülhet. Hozzátette, a lengyel kormány felkészült 

minden kihívásra és készen áll segítséget nyújtani ott, ahol csak tud. 

[Notes from Poland]  

 

(11) Környezeti katasztrófához vezethet a fehérorosz-lengyel határfal felépítése 

Közelgő környezeti katasztrófára hívja fel a figyelmet Douglas Main, a National Geographic publicistája a 

felépítendő lengyel-fehérorosz határkerítés kapcsán. Main szerint Lengyelország és Fehéroroszország határa 

erdők, dombok, folyóvölgyek és vizes élőhelyek régiója. Ez a békés vidék nemrég a migrációs válság kellős 

közepén találta magát és gyakorlatilag militarizált övezetté vált. A Fehéroroszországból érkező közel-keleti 

migránsok miatt a lengyel kormány határfal felépítését kezdeményezte. Main kiemeli, hogy több emberi jogi 

szervezet és természetvédő csoport is kifogásolta az építkezést, arra hivatkozva, hogy a fal törékeny 

ökoszisztémákon vág át. A fal érinteni fogja a Białowieża-erdőt is, mely a kontinens utolsó érintetlen, 

síkvidéki erdője. A határfal felépítése várhatóan súlyos károkat fog okozni az erdő természetes fejlődésében. 

[National Geographic] 

  

(12) Kötelező szolidaritásról állapodtak meg az EU-s tagállamok belügyminiszterei 

Gérald Darmanin francia belügyminiszter szerint a migrációs kérdések megoldásához nagyobb szolidaritás 

szükséges a tagállamok között. A tárcavezető elmondása szerint az országoknak saját joguk eldönteni, hogy 

fogadnak-e be menekülteket, vagy pénzügyileg támogatják-e a befogadó tagállamokat. Darmanin elmondása 

szerint a rendszer működését a belügyminiszterek március 3-i találkozóján vitatják meg.   

[Euractiv] 

  

(13) Embercsempész-hálózatot számolt fel a német és görög rendőrség  

Az Europol bejelentése szerint a német szövetségi rendőrség és a görög rendőrség – az Europol támogatása 

mellett – felszámolt egy jelentős embercsempész-hálózatot. A 2020 óta működő, többségében szírek által 

menedzselt hálózat kezdetben repülővel, majd a COVID-19 járvány kitörését követően hajóval juttatta el a 

https://notesfrompoland.com/2022/01/31/poland-ready-to-help-up-to-million-ukrainian-refugees-if-russia-attacks-says-minister/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/polish-belarusian-border-wall-environmental-disaster
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-states-agree-to-mandatory-solidarity-on-migration/
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migránsokat Németországba. A bűnözői csoport személyenként 3 500 és 4 500 euró közötti összegért vitte 

a migránsokat Nyugat-Európába. 

[Europol] 

  

(14) Nem támogatja a francia migrációs elképzeléseket a szlovén belügyminiszter 

Aleš Hojs szlovén belügyminiszter bejelentette, hogy nem támogatja a migránsok kötelező befogadásával 

vagy annak pénzügyi támogatásával kapcsolatos francia álláspontot. Hojs szerint először a tagállamoknak 

kellene meghatározniuk, hogy milyen típusú szolidaritásra van szükség a kérdés megoldásához.  

[Demokracija] 

 

(15) Új, szárazföldi műveletet indított a Frontex  

A Frontex új műveletet indított az EU külső szárazföldi határainál. A Terra 2022 elnevezésű közös művelet 

12 uniós tagállamban zajlik majd és 62 határátkelőhelyre terjed ki. Összesen 28 uniós és schengeni ország 

több mint 450 tisztje fogja támogatni a nemzeti hatóságokat a határigazgatásban. Az Európai Uniónak több 

ezer kilométernyi szárazföldi határa van. A művelet célja, hogy megerősítse a határellenőrzést az EU 

szárazföldi határain, segítse az országokat a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben és erősítse az EU 

belső biztonságát. A Terra művelet Finnországtól Görögországig segíti a tagállamokat az embercsempészet, 

az emberkereskedelem, a kábítószer-csempészet, a lopott járművek azonosítása, az okmánycsalás és a 

terrorizmus elleni küzdelemben. A művelet másik célja a résztvevő tagállamok közötti együttműködés 

fokozása. Az EU külső szárazföldi határain – különösen a Görögország és Törökország közötti, valamint a 

Horvátország, Románia, Magyarország és Szerbia közötti szakaszon – 2021-ben jelentősen megnőtt az 

illegális migrációs mozgások száma. Az EU keleti szárazföldi határain is nőttek a számok: tavaly nagyjából 8 

000 illegális határátlépést észleltek, ami több mint tízszeres növekedést jelent 2020-hoz képest. 

[Frontex] 

  

 

  

  

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/hit-against-criminal-network-smuggling-migrants-greece-to-germany
https://demokracija.eu/migration/im-ales-hojs-opposes-frances-proposal-on-migrants/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-launches-new-land-operation-WvWFMr
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AFRIKA 

 

(16) Újabb katonai puccskísérlet Nyugat-Afrikában 

Ezúttal a másfél millió lakosú Bissau-Guineában próbálta meg a hadsereg átvenni az irányítást. Az elmúlt két 

évben Maliban, Guineában és legutóbb Burkina Fasóban került sor katonai hatalomátvételre. A térség 

regionális szervezete, az ECOWAS szerint a puccskísérletek egész Nyugat-Afrika stabilitását veszélyeztetik, 

és elrettentik a külső befektetőket. Ráadásul tovább növelik a bizonytalanságot egy olyan régióban, amelynek 

stabilitását eddig is gyengítették a dzsihádista csoportok, komoly menekülthullámot idézve elő. 

[Voanews] 

 

(17)  Egy év alatt csaknem 20 000 ember menekült el Burkina Fasóból 

Tovább nőtt a külföldre menekülő burkina fasói állampolgárok száma. Az ENSZ becslései szerint tavaly 19 

200-an hagyták el hazájukat a fokozódó dzsihádista erőszak miatt. Eközben a belső menekültek száma 

meghaladta a másfél milliót. 

[Voanews] 

 

  

https://www.voanews.com/a/west-africa-s-ecowas-condemns-attempted-coup-in-guinea-bissau-/6422168.html
https://www.voanews.com/a/6427952.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

(18) Marokkóban bányászati alagutakat használnak az illegális bevándorláshoz 

Leila Benali, Marokkó energia-átmenetért és fenntartható fejlődésért felelős minisztere közölte, hogy a 

dzsarrádai Szídí Búbakar telephely alagútjai folyosóvá váltak az Algériába irányuló és az onnan induló 

migráció számára. Az említett egység a hetvenes évek végén hivatalosan is leállította a bányászati kitermelést, 

ami miatt elhagyatottá vált a terület. Éppen ezt használják ki a bevándorlók, akik oda-vissza irányba veszik 

igénybe a föld alatt húzódó útrendszert. 

[RT Arabic] 

 

 

 

 

 

  

https://arabic.rt.com/middle_east/1320099-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(19) Az Emberi Jogok Európai Bíróságát kritizálják egy Dániában született, törökországi kurd 

felmenőkkel bíró személy kiutasításának jóváhagyása miatt 

Az ügy előzménye, hogy tavaly november végén a strasbourgi bíróság helybenhagyta egy Dániában született, 

kurd nemzetiségű török állampolgár kitoloncolását. Az eljárást kezdeményező Cihan Agcit még kiskorúként 

20 napos felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, majd 25 éves korában, bűnszervezetben elkövetett 

kábítószer-kereskedelem miatt Dániában jogerősen börtönbüntetésre ítélték, illetve elrendelték a 

Törökországba való kitoloncolását a szabadságvesztés letelte után. Agci az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének 8. cikkelyének (a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog) megsértésére 

hivatkozva támadta meg a dán bíróság kitoloncolásról szóló határozatát. Előadta, hogy törökül csupán 

néhány szót beszél és kurdul is keveset tud, a dán az első nyelve, családilag és kulturálisan Dániához kötődik. 

Különösen a 8. cikkely 1. bekezdésének azon részeire hivatkozott, miszerint: „Mindenkinek joga van arra, hogy 

magán és családi életét, lakását [...] tiszteletben tartsák.” Az EJEB 7 tagú bírói tanácsa szoros, 4-3-as arányú ítélettel 

elutasította kérelmét a 8. cikkely 2. bekezdésére hivatkozva, miszerint: „E jog gyakorlásába hatóság csak a 

törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a 

közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az 

erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.” A strasbourgi bíróság 

határozatának indokolásában vonatkozó precedenseket hivatkozva kifejtették a bírák, hogy a súlyos 

bűncselekmények elkövetőjével szemben Dánia jogos érdeke, hogy kitoloncolással védje társadalmát, Agci 

pedig telefonon és interneten is tarthatja a kapcsolatot dániai hozzátartozóival, így nem lehetetlenül el magán- 

és családi kapcsolatainak fenntartása. A három leszavazott bíró ellenben különvéleményében azt 

hangsúlyozta, hogy a jogszerűen Dániában tartózkodó, ott született és nevelkedett kérelmező 

kitoloncolásakor nem vették figyelembe, hogy a kérelmező klasszikus értelemben nem migráns, hisz a 

befogadó országban született és ott élte le életét egészen kitoloncolásáig. A strasbourgi verdiktet bíráló 

Harriet Ní Chinnéide, a belgiumi Hasselt Egyetem kutatója arra hívta fel értekezésében a figyelmet, hogy a 

bírói testület az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkely 2. bekezdésének alkalmazása során nem 

vette figyelembe az arányosság követelményét. Harriet álláspontja szerint Agci jogai kitoloncolásával 

aránytalanul sérültek, ezért a strasbourgi testületnek felül kellett volna bírálnia a dán nemzeti bíróság ítéletét.  

[Strasbourg Observers] 

 

https://strasbourgobservers.com/2022/02/04/avci-v-denmark-the-expulsion-of-settled-migrants-and-the-pitfalls-of-process-based-review-in-strasbourg/
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AMERIKA 

 

(20) Példátlan blokád Chilében a rossz egészségügyi, közbiztonsági és migrációs helyzet miatt 

2022. január 31-én, hétfőn a Chile északi részén fekvő Iquique városába való bejutást több teherautó-sofőr 

blokkolta, tiltakozásul a térséget érintő "bűnözés és társadalmi bizonytalanság" növekedése, valamint a 

migrációs válság miatt. Az akció egy regionális sztrájk részeként valósult meg, amelyhez különböző 

szakszervezetek csatlakoztak, köztük taxisok, kikötői és kereskedelmi dolgozók, valamint az iquique-i 

repülőtér is bezárt, a légitársaságok minden járatot töröltek. A regionális sztrájkot tüntetés előzte meg, 

amelyen több mint 4 000-en vettek részt vasárnap, január 30-án. Különböző szakszervezetek és hatóságok 

szerint Chile északi részének ezen a területén jelenleg „hármas krízis” zajlik: egészségügyi a COVID-19 

megbetegedések számának növekedése miatt; közbiztonsági; és migrációs. A térségben a bevándorlók 

többsége venezuelai állampolgár, akik az országuk politikai és társadalmi válsága elől menekültek, és 

különböző latin-amerikai országokban kerestek menedéket. Sokan közülük azután érkeznek Chile északi 

tartományába, hogy illegálisan átlépik a határt Peruból vagy Bolíviából. Ők jellemzően sátrakban és ideiglenes 

táborokban élnek a város utcáin, terein és strandjain. Chilében az elmúlt évtizedben erőteljes beáramlást 

észleltek: 2010-ben mintegy 305 000 (a teljes népesség 1,8%-a) külföldi élt az országban, míg 2020-ban 

majdnem 1,5 millió (a lakosság 7,5%-a). Ennek a növekedésnek fontos részét képezi a venezuelai közösség, 

amely a 2012-es 8 000 főről 2020-ra 500 000-re nőtt, és a Chilében élő külföldiek legnagyobb csoportjává 

vált. Rodrigo Delgado chilei belügyminiszter bejelentette, hogy kedden a régióba utazik, hogy figyelemmel 

kísérje a válságot, és ragaszkodott ahhoz, hogy a kormány folytassa a külföldiek kitoloncolására irányuló 

politikáját. 

[BBC] 

 

(21) Mexikó növeli a razziák számát déli városában 

A mexikói Nemzeti Gárda és a Nemzeti Migrációs Intézet (Instituto Nacional de Migración; INM) fokozza 

a razziákat a kis szállodákban és a guatemalai határhoz közeli Tapachula város utcáin megszálló migránsok 

ellen. A város a Közép-Amerikából, Haitiből, Kubából és délről érkező migránsok állomásává avanzsált. 

Egyes jogvédőik kifogásolják, hogy Tapachula egyfajta karámmá vált: sokan hónapokig ott rekednek, és arra 

várnak, hogy kérelmeik elbírálása megtörténjen. Tapachula lakói elégedetlenek a migrációs helyzettel. 

Korábban is voltak razziák, de ezen a héten – aktivisták nyilatkozata alapján – a hatóságok eltávolították az 

embereket a migránsszállók előtti járdákról, sokakat deportálva származási országukba. Az INM ügynökeinek 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60203786
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tilos belépni a menedékhelyekre, vagy fogva tartani embereket, viszont a létesítmények körül intézkedhetnek. 

Az INM hétfőn jelezte, hogy nőtt a letartóztatások száma, miután januárban 78%-kal emelkedett a 

Mexikóban elfogott migránsok száma az egy évvel korábbihoz képest. Megjegyezték: január 1-je és 30-a 

között 16 740, főként Közép-Amerikából érkező személyt vettek őrizetbe (a 2021 azonos időszakában fogva 

tartott 9 406 emberhez képest ez magas szám). Az őrizetbe vett migránsok 14,5%-át 8 éven aluli gyermekek 

és fiatalok teszik ki és összesen 780-an utaztak egyedül. A 16 740 migráns közül 38% Ázsiából, Afrikából, 

Európából vagy a világ Amerikán kívüli részeiből indult el. 

[El Nuevo Herald] 

 

(22) 2021 decemberében is nőtt az USA déli határán elfogott migránsok a száma 

Az USA határőrsége 2021 decemberében 178 840 irreguláris migránst tartóztatott fel a mexikói határon, ez 

2%-os emelkedés a novemberi adathoz képest (174 744 fő) és 8,5%-kal magasabb az októberi számnál (164 

776). Így a 2021-es naptári évben az USA határőrsége összesen kétmillió irreguláris migránst tartóztatott fel 

az ország déli határán. Továbbra is meredeken nő azoknak a migránsoknak a száma, akik nem Mexikó, 

Honduras, Salvador vagy Guatemala állampolgárai („other than Mexico” – OTM, „other than Northern 

Triangle” – ONT) – 2021 decemberében 79 678 ilyen főt regisztrált az USA határőrsége. Ez a szám 2020 

azonos hónapjában csak 7 891 volt. Összességében 2021 decemberében az elfogott migránsoknak már a 

44,5%-a OTM/ONT volt, amely arra utal, hogy töretlenül folytatódik az USA déli határán dúló migrációs 

válság földrajzi szélesedése. 

[CBP] 

 

(23) Mexikóban NGO-k által fizetett pszichológusok segítenek a migránsoknak „felszínre hozni” 

üldözéssel kapcsolatos emlékeiket 

A Center for Immigration Studies jelentése szerint Mexikó déli részén az UNHCR által pénzelt NGO-k 

pszichológusokat fizetnek azért, hogy segítsék „felszínre hozni” a migránsok üldözéssel kapcsolatos 

„emlékeit.” A szervezetek oktatási programokat is tartanak a menedékkérőknek, ahol többek között arra 

tanítják őket, hogy a szegénység és gazdasági nehézségek nem jogosítják fel őket menekültstátuszra, azonban 

az üldöztetés igen. 

[CIS] 

 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/article258033428.html
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://cis.org/Bensman/UN-Funds-Harvesting-Repressed-Memories-USBound-Migrants-Mexico

