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EURÓPA  

(1) Olaszország letartóztatott egy egyiptomi állampolgárt 7 bevándorló halála miatt  

Az olasz rendőrség bejelentette, hogy letartóztattak egy egyiptomi állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 

a Földközi-tengeren bevándorlókat csempészett, mely kísérlet hét halálos áldozatot követelt. „A túlzsúfolt, 16 

méteres hajó szerencsétlensége hét bangladesi állampolgár halálával végződött az utazás embertelen körülményei miatti 

hipotermia következtében” – áll a szicíliai Agrigento rendőrségének közleményében. A 38 éves gyanúsított 

korábban már követett el hasonló jellegű bűncselekményeket. 

[RT Arabic] 

 

(2) Német támogatással épült reintegrációs központ Ghánában  

Joachim Stamp, Észak-Rajna-Vesztfália tartományi migrációs és integrációs minisztere részt vett a német 

támogatással megépült accrai reintegrációs központ megnyitóján. A központ feladata, hogy segítse azon 

migránsok reintegrációját a társadalomba, akik hajlandóak önként hazatérni. Emellett Stamp kiemelte, 

támogatja a legális migrációs útvonalak kialakítását Németország és a Maghreb régió országai között.  

[Info Migrants]  

 

(3) Kiemelten fontos a kooperáció az EU és a nyugat-balkáni országok között 

A Bécsben megrendezett migrációs konferenciát követően Gerhard Karner (osztrák belügyminiszter), 

Várhelyi Olivér (szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos) és Selmo Cikotic (Bosznia-Hercegovina 

biztonsági minisztere) ismertette a konferencia főbb pontjait. Az osztrák belügyminiszter szerint 

elengedhetetlen a kooperáció az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok között. Emellett egy olyan 

repatriálást segítő programot kell kidolgozni, amely a régió országainak igényeihez és kapacitásaihoz igazodik.  

[Bundesministerium Inneres] 

https://arabic.rt.com/world/1326374-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.infomigrants.net/en/post/38735/new-reintegration-center-opens-in-ghana-with-german-support
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.bmi.gv.at/news.aspx?id=6E374278305977735050673D
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(4) A görög migrációs miniszter visszautasítja az UNHCR állításait  

Notisz Mitarakisz Görögország migrációs és menekültügyi minisztere kijelentette, hogy meglepték Filippo 

Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosának állításai. A főbiztos szerint az UNHCR folyamatosan 

figyelemmel követi a görög migrációs helyzetet, ugyanis több jelentés vádolja migránsokkal szembeni 

erőszakkal és illegális visszakísérésekkel a görög parti őrséget. Mitarakisz visszautasítja a főbiztos állításait, 

valamint a jelentéseket török propaganda által befolyásolt munkáknak nevezte. 

[Info Migrants] 

 

(5) Embercsempészeket fogott el a bosznia-hercegovinai határőrség  

A bosznia-hercegovinai határőrség sikeresen megállított egy, a Drina folyón Szerbiából érkező hajót, 

amelynek fedélzetén 15 migránst találtak, akik illegális módon próbáltak bejutni az ország területére. A 

letartóztatás során a határőrség munkatársai megkíséreltek feltartóztatni egy, az esettel kapcsolatba hozható 

járművet, ám a sofőr elmenekült a helyszínről. A sofőr menekülés közben sérülést okozott az egyik 

határőrnek.  

[Sarajevo Times] 

 

(6) 150 ezer ukrán keres menedéket 

Ukránok tízezrei jelentek meg a határátkelőknél szombaton, azt követően, hogy az orosz csapatok 

megkezdték Kijev elfoglalását. Legalább 150 ezren menekültek Ukrajnából Lengyelországba és más 

szomszédos országokba az orosz invázió nyomán – közölte szombaton az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztossága. Néhányan több száz kilométert gyalogoltak az éjszakában, míg mások vonattal, gépjárművel 

vagy busszal menekültek. A határátkelőhelyeknél több tíz kilométeres sorok alakultak ki. 

[AP News] 

 

(7) A szlovák kormány pénzt ad az Ukrajnából érkező menekülteket segítőknek 

Szlovákia pénzügyi támogatást biztosít az Ukrajnából érkező menekültek számára menedéket biztosító 

személyeknek – nyilatkozott Igor Matović pénzügyminiszter. Annak ellenére, hogy Szlovákia rövid 

határszakaszon osztozik Ukrajnával, pénteken és szombaton 10 ezer ukrán érkezett az uniós tagállamba. A 

menekülteket segítő szlovák háztartások és intézmények havi 200 eurót kapnak minden felnőtt és 100 eurót 

minden gyermek után, akit elszállásolnak. 

[Reuters] 

https://www.infomigrants.net/en/post/38752/greek-migration-minister-expresses-surprise-at-unhcr-claims
https://sarajevotimes.com/bih-police-prevented-smuggling-of-migrants-from-serbia/
https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-poland-migration-united-nations-c3af8a01b6abdfafb022930d9749efa0
https://www.reuters.com/world/europe/slovak-government-give-money-those-sheltering-refugees-ukraine-2022-02-26/
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(8) Több tízezer ukrán menekült érkezett Lengyelországba  

Pénteken felgyorsult a kivándorlás Ukrajnából, miután elterjedt a hír, hogy Oroszország nem csak kelet-

Ukrajnában tervez katonai intervenciót. Filippo Grandi azt nyilatkozta, hogy eddig legalább 50 ezren 

menekültek el az országból, ám a valós számok akár 100 ezer fölöttiek is lehetnek. A lengyel határőrszolgálat 

információi szerint csütörtökön 29 ezren érkeztek Ukrajnából, pénteken pedig még többen. A több tíz 

kilométeren húzódó kocsisorok több mint 12 órás várakozási időt eredményeztek egyes átkelőhelyeken. 

[The New York Times] 

 

(9)  Egyre több ukrán menekül Romániába 

A csütörtöki ukrajnai invázió kezdete óta egyre növekszik a Romániába menekülő ukrán állampolgárok 

száma. A műholdfelvételekről kiderül, több tíz kilométeres sorok állnak a romániai határátkelőhelyeknél. 

„Ezen tragikus időkben gondolunk az ukrán nőkre, férfiakra és gyermekekre, akik terrorban kényszerülnek élni, egy olyan 

háború ártatlan és járulékos áldozataiként, akiket senki sem ért meg és senki nem is akar megérteni” – mondta Klaus 

Iohannis román államfő csütörtökön. 

[NPR] 

 

(10)  Moldova mozgósít a sikeres menekültkezelés érdekében 

Február 25-én este, egy nappal azt követően, hogy Oroszország megkezdte ukrajnai invázióját, Ion Ceban, 

Kisinyov polgármestere arra kérte az embereket, hogy egyelőre ne szállítsanak élelmiszereket és ruhákat a 

városháza által szervezett gyűjtőhelyre. „Egyelőre elég támogatást kaptunk. Most egy listát készítünk mindenről, amire 

szükségünk van és később tájékoztatjuk önöket, hogyan tudnak bekapcsolódni” – fogalmazott a moldáv 

főpolgármester. Az országban óriási támogatást mutat az állam és a civil társadalom az Ukrajnából érkező 

menekültek számára. A belügyminisztérium adatai szerint február 25-én reggelre már több mint 15 ezer ukrán 

állampolgár lépte át a moldovai határt. Sokan valószínűleg csak rövid ideig maradnak a kis kelet-európai 

országban, többen azonban a határátlépést követően menedékkérelmet nyújtottak be. Maia Sandu elnök 

bejelentette, hogy minden menedékkérő ukrán állampolgárt be fognak fogadni. 

[Institute for War & Peace Reporting] 

 

(11)  Ötből négy orosz támogatja a kelet-ukrajnai menekültek befogadását 

Egy hétfőn közzétett orosz állami felmérés szerint a föderáció lakosságának döntő többsége támogatja a 

kelet-ukrajnai menekültek befogadását. A szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok vezetői 

https://www.nytimes.com/2022/02/25/world/europe/ukrainian-refugees-poland.html
https://www.npr.org/sections/pictureshow/2022/02/26/1083312750/people-fleeing-ukraine-cross-into-romania
https://iwpr.net/global-voices/moldova-mobilises-ukrainian-refugees
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pénteken elrendelték a nők, gyermekek és idősek evakuációját Oroszországba, miután állítólag értesülést 

szereztek róla, hogy az ukrán hadsereg közvetlen támadást tervez ellenük. Az evakuálás 700 ezer civilt érint. 

Oroszország 85 régiójának több mint fele jelezte, hogy szívesen fogadna be Donyec-medencei menekülteket. 

Hat orosz régióban eközben rendkívüli állapotot hirdettek a beáramlás miatt. 

[The Moscow Times] 

 

(12) Magyarország ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el az Ukrajnából menekülőket 

Február 24-én este tíz órakor hatályba lépett a magyar kormány 56/2022. számú rendelete, amelynek 

értelmében Magyarország ideiglenes védelemre jogosultként (úgynevezett menedékesként) ismeri el az 

Ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárokat, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgárokat. A kormányhatározat értelmében lehetővé vált, hogy a jelzett személyek akár 

érvényes úti okmányok nélkül is Magyarország területére lépjenek, illetve itt nyújtsák be menedékeskénti 

elismerés iránti kérelmüket. 

[Magyar Közlöny] 

 

(13)  Szijjártó Péter: készen állunk az ukrajnai menekültek fogadására  

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 27-én vasárnap Csap településen nyilatkozott. 

Kiemelte, Magyarország szerepet vállal a humanitárius katasztrófa enyhítésében, részben helyszíni 

segítséggel, részben a bajba jutottak befogadásával. Vasárnap 100 ezer liter üzemanyagot, valamint 28 tonna 

élelmiszert juttattak el Kárpátaljára, a KKM hétfőn pedig újabb 1 millió eurót bocsát az Ökumenikus 

Segélyszervezet rendelkezésére a következő segélyszállítmány összeállításához. A külügyminiszter azt  is 

bejelentette, hogy elkészültek a határ magyar oldalán minden infrastrukturális művelettel annak érdekében, 

hogy készen álljunk a menekültek fogadására. Hétfőtől hat helyszínen (Beregsurány, Tiszabecs, Záhony, 

Barabás, Lónya, Beregdaróc) segélypontok kezdik meg a működésüket. Emellett minden előkészületet 

megtettünk annak érdekében, hogy el tudjuk szállásolni a hozzánk érkező menekülteket a kelet-magyarországi 

területen – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, február 24. óta az öt határátkelőhelyen 66 ezren lépték át 

Ukrajna felől a határt. 

[Facebook] 

 

 

 

https://www.themoscowtimes.com/2022/02/21/4-in-5-russians-support-taking-in-east-ukraine-refugees-state-poll-a76489
http://magyarkozlony.hu/
https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/1386201828491643
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(14)  Migrációról szóló nemzetközi kiállítás nyílt a vajdasági Újvidéken  

„(Nem) Letelepedettek – Migrációs történetek a 21. században a World Press archívumából” címmel nyílt 

kiállítás Újvidéken. A kiállításon 58 fényképen keresztül nyerünk betekintést 28 világhírű fotóriporter 

munkájába. Az esemény célja a migráció pozitív következményeinek és előnyeinek megismertetése. A 

kiállítást március 20-ig tekinthetik meg az érdeklődők Újvidéken, a Szabadság téren. 

[Magyar Szó] 

 

(15) Szerbia elismeri Ukrajna területi integritását 

Elfogadta a szerb kormány a Nemzetbiztonsági Tanács pénteki ülésén meghozott álláspontot az ukrán 

helyzettel kapcsolatban. A döntés értelmében Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását. Az ülésen 

elfogadott 15 pontot Aleksandar Vučić ismertette. A szerb államfő sajnálatát fejezte ki az Ukrajnában 

történtek miatt. Kiemelte, hogy Belgrád a békés megoldás híve. Ugyanakkor elmondta, hogy az országnak 

nem érdeke, hogy bármilyen szankciót vezessen be Oroszországgal szemben. Jelezte, hogy Szerbia katonailag 

független és megőrzi semlegességét, ezért azt is elmondta, hogy a más államokkal közösen tervezett 

hadgyakorlatokat lemondják, a folyamatban lévőket pedig meghatározatlan időre felfüggesztik. A szerb elnök 

kifejtette, hogy a nemzetközi jogot fogják alapul venni, és ez alapján fognak cselekedni, dönteni a 

továbbiakban is. A szerbeket pedig arra kérte, hogy ők is az ország érdekeit tartsák szem előtt. 

[Pannon RTV] 

  

https://www.magyarszo.rs/hu/4856/vajdasag_ujvidek/259861/A-migr%C3%A1ci%C3%B3-%C3%BAj-megvil%C3%A1g%C3%ADt%C3%A1sban-migr%C3%A1ci%C3%B3-fot%C3%B3ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbia-elismeri-ukrajna-teruleti-integritasat
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AFRIKA 

(16) Több tucat nigériai katonával végzett az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartománya (ISWAP) 

A Borno szövetségi állam nigeri határhoz közeli területein végrehajtott akciókban katonai konvojokat és 

bázisokat támadtak. A Boko Haram korábbi vezetője, Abu Bakr as-Sekau halála után többen azt várták, hogy 

gyengül a szervezet, de ennek egyelőre nem látszanak nyomai. 

[Apnews] 

 

  

https://apnews.com/article/islamic-state-group-africa-niger-nigeria-west-africa-1bb03fd178c921586ed9bdf105ae5761
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

(17) Marokkó új katonai övezetet hozott létre az Algériával közös határán  

Marokkó új katonai övezetet hozott létre Algéria határán a két ország közötti feszültség fokozódása 

közepette. A határ hossza körülbelül 1 559 km. A marokkói hadsereg az új, keleti katonai régióban polgári és 

militáris feladatok ellátására készül, nevezetesen a határokon átnyúló bűnözés, a csempészet és az illegális 

bevándorlás elleni küzdelemre, és különösen Marokkó területi integritásának védelmére. 

[BBC Arabic] 

 

(18) Marokkói király: az oktatás és a migráció szabályozása az AU és az EU közötti partnerség tétje  

VI. Mohammed marokkói király kijelentette, hogy az oktatás, a kultúra, a szakképzés, a mobilitás és a 

migráció mind olyan kérdések, amelyek prioritást élveznek Marokkóban és Afrikában, valamint az Európai 

Unióval való partnerség tekintetében. Az Európai Unió és az Afrikai Unió (AU) hatodik csúcstalálkozóján a 

marokkói uralkodó kijelentette: a járvány rávilágított arra, hogy a bevándorlók nem ártanak a gazdaságnak. 

Éppen ellenkezőleg, pozitív hatást gyakorolnak mind a fogadó országokra – amelyekben gyakran 

„létfontosságú munkavállalóként” dolgoznak –, mind pedig származási országukra. Ezért ezt a kérdést nem 

csak kihívásként, hanem hatalmas lehetőségként kell megközelíteni. A marokkói uralkodó azt is elmondta, 

hogy az oktatás biztosítása, a képzés ütemének felgyorsítása, a kultúra  népszerűsítése, a migráció és az 

emberek mozgásának szabályozása elengedhetetlen eleme az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti 

partnerségnek. 

[Bahrain News] 

 

(19) Ukránok ezrei menekülnének Izraelbe  

A Zsidó Ügynökség (JA) szerint az elmúlt napokban több ezer megkeresés érkezett ukrán állampolgároktól 

az Izraelbe való bevándorlással kapcsolatban, miután Oroszország megindította invázióját a kelet-európai 

állam ellen. A JA az Izraelbe irányuló bevándorlás ösztönzéséért és felügyeletéért felelős ügynökség az orosz 

offenzíva fényében megnövekedett ukrán bevándorlás menedzselésén és szervezésén dolgozik. Ukrajnából 

mintegy 200 ezer ember jogosult bevándorlásra Izraelbe az alija (visszatérési) törvény alapján, mely előírja, 

hogy az állampolgárságot igénylőnek minimum egy zsidó nagyszülővel kell rendelkeznie. 

[The Times of Israel] 

 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60473053
https://bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlFMzVNbjFZhd%2BBwpOZPABU%3D
https://www.timesofisrael.com/thousands-of-ukrainians-inquire-about-moving-to-israel-jewish-agency-official-says/


 
8 
 

(20) Az Iszlám Államnak vége, mégis menekülnek az emberek Rakkából 

Az Iszlám Állam korábbi szíriai fővárosából, Rakkából 2021-ben 3 000 ember távozott illegálisan 

Törökországba, immár gazdasági okokból. Az embercsempészek egy embert 2 000 dollárért juttatnak át a 

szigorúan ellenőrzött határon. Az amerikai támogatást élvező kurd erők 2017-ben foglalták vissza a 

terrorszervezet egykori fővárosát. Azóta a gazdaság összeomlott, a víz és áramellátás akadozik. Tavaly 27 

ezer helyi lakos jelentkezett munkára a városvezetésnél, de alig néhányan jártak sikerrel.  

[The Arab Weekly] 

 

 

 

 

 

 

  

https://thearabweekly.com/refugee-exodus-raqqa-syria
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(21) Az ENSZ Biztonsági Tanácsában szavaztak Oroszország ukrajnai inváziójáról 

A többség ugyan marasztalta Oroszországot Ukrajna katonai lerohanása miatt, azonban az orosz vétónak 

köszönhetően érvényesült a papírforma az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT). A BT-ben állandó tagsággal 

rendelkező országok közül az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország értett egyet a nyilatkozat 

elfogadásával. Az azonban borítékolható volt, hogy ez nem lesz elegendő, hiszen Oroszország – a többi 

állandó taghoz hasonlóan – vétójoggal rendelkezik. Ezzel élt is, így blokkolta a nyilatkozatot. A meglepetést 

Kína okozta, mivel tartózkodott a szavazáskor. Mindez azonban akár diplomáciai sikerként is elkönyvelhető 

a nyugati országok számára. A kínai külügyminisztérium ugyanis korábban a Moszkva elleni szankciók 

alkalmazása ellen emelt szót az ukrajnai helyzet kapcsán, és továbbra sem tekinti az előző nap megindított 

orosz hadműveletet inváziónak. 

[Sky] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://news.sky.com/story/ukraine-invasion-china-abstains-from-voting-on-un-security-council-resolution-condemning-russia-12551720
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AMERIKA 

(22) Rekordszintre emelkedett a bevándorló lakosság száma az Egyesült Államokban 

Az Egyesült Államok statisztikai hivatalának közleménye szerint történelmi rekordszintre emelkedett a 

külföldön született lakosság száma, amely 2022 januárjában elérte a 46,6 millió főt. 2021 januárja és 2022 

januárja között a bevándorló lakosság száma 1,2 millió fővel növekedett, a növekmény 70%-át latin-amerikai 

migránsok adták. A külföldön születettek aránya jelenleg 14,7%, amely 112 éves rekordnak számít. 

Amennyiben a jelenlegi trendek folytatódnak, a bevándorló lakosság aránya nemsokára meg fogja dönteni az 

abszolút történelmi rekordot (1890-ben 14,8% volt). 

[CIS] 

(23) CIS: a repülővel végrehajtott kitoloncolások csökkenthetik a határsértések számát az USA-ban 

A washingtoni Center for Immigration Studies kutatóintézet elemzése szerint a repülőjáratokkal végrehajtott 

tömeges kitoloncolások kifejezetten hatékony eszköznek tűnnek az irreguláris migráció elleni fellépésben. 

Amikor 2021 szeptemberében a demokrata Joe Biden amerikai elnök elkezdte repülőjáratokkal tömegesen 

kitoloncolni az USA déli határán feltorlódott haiti migránsokat, a rákövetkező hónapban 95%-kal csökkent 

az említett karibi országból érkező irreguláris migránsoknak a száma. 2022 januárja óta a repülőjáratokkal 

végrehajtott kitoloncolások fő célcsoportja a Venezuelából érkező irreguláris migránsok. 

[CIS] 

 

 

  

https://cis.org/Camarota/ForeignBorn-Population-Hits-Record-466-Million-January-2022
https://cis.org/Bensman/Expanding-Air-Deportations-Coincide-Falling-Border-Apprehensions


 
11 
 

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA  

(24) Ausztrália menedéket biztosít az ukrán menekülteknek  

Ausztrália menekülteket fogad be Ukrajnából, miközben a koalíciós képviselők arra kérik kormányukat, hogy 

tegyenek meg mindent a háború elől menekülő emberek megsegítése érdekében. Az ország felgyorsította az 

ukránok vízumkérelmeinek elbírálását és arra készül, hogy támogassa a szomszédos Lengyelországba érkező 

embereket, valamint azokat, akik máshol szeretnének letelepedni – mondta Scott Morrison miniszterelnök. 

A kormányfő az ausztráliai Szent András ukrán templom előtt nyilatkozott, ahol úgy fogalmazott, idén az 

ország a szokásos humanitárius limit felett tervez befogadni menekülteket Ukrajnából. 

[The Sydney Morning Herald] 

 

 

https://www.smh.com.au/politics/federal/australia-promises-places-for-refugees-fleeing-war-in-ukraine-20220227-p5a02e.html

