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Migrációs Körkép 

2022.03.28. ‖ 13. szám 

Tisztelt Olvasónk! 

Megjelent Migrációs Körképünk legfrissebb száma, amely az európai és a nemzetközi migrációs 
trendekkel kapcsolatos híreket, aktuális eseményeket szemlézi. 

 

 

 

  

https://www.migraciokutato.hu/migracios-korkep/
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EURÓPA 

 

Közel 27 000 illegális határsértést regisztráltak az EU külső határainál az év első két 

hónapjában 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) havonta ad ki összesítő jelentést arról, 

hogy hány jogszerűtlen határátlépés történik az Európai Unió külső határainál. A legfrissebb 

kiadvány szerint a tavalyi év azonos időszakához képest szinte mindegyik Európába vezető 

útvonalon emelkedtek a számok. A legtöbb illegális határátlépést a nyugat-balkáni folyosón 

regisztrálták, összesen 11 700-at januárban és februárban. Ez a szám kétszerese a tavalyi év azonos 

időszakában detektált adatoknak. 2022 első két hónapjában a szíriaiak és az afgánok voltak a két 

fő nemzetiség, akiket ezen az útvonalon regisztráltak. A második legforgalmasabb útvonal a 

nyugat-afrikai folyosó volt, amely a spanyolországi Kanári-szigetekre vezet. Ott idén eddig több 

mint 5 400 illegális határátlépést észleltek, ami több mint kétszerese az egy évvel ezelőtti 

adatoknak. Az érkezők több mint fele marokkói volt, őket követték a guineai és szenegáli 

állampolgárok. A Földközi-tenger keleti szakaszán észlelt illegális határátlépések száma is több 

mint kétszeresére, 3 500-ra emelkedett. Jellemzően a Kongói Demokratikus Köztársaság, Nigéria, 

Pakisztán, Szíria és Banglades állampolgáraival lehetett itt találkozni. A nyugat-mediterrán útvonal 

volt a legkevésbé aktív tengeri útvonal 2022 első két hónapjában 10%-os növekedéssel, ami 1 648 

esetet jelentett. Szinte csak marokkóiak és algériaiak választották ezt az utat. A keleti szárazföldi 

térségben mintegy 340 illegális határátlépést észleltek, ami közel háromszorosa az egy évvel 

ezelőtti számoknak. Fontos, hogy ez az adat nem tartalmazza az ukrajnai háború elől menekülő 

emberek számát. Végül, de nem utolsó sorban: idén eddig több mint 3 100 illegális határátlépést 

észleltek a La Manche csatornán, ami az egy évvel ezelőtti szám kétszerese. 
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[Frontex] 

 

Eurostat: 2021-ben 535 000 fő kért nemzetközi védelmet az uniós tagállamokban 

Az Eurostat éves összefoglaló jelentése szerint 2021-ben 535 000 fő nyújtott be első alkalommal 

menedékkérelmet az Európai Unió országaiban. Ez 28 százalékos növekedést jelent a 2020-as 

adatokhoz képest (417 100). A számok a 2014-es szint körül mozognak (530 600). A 2021-ben első 

alkalommal menedékkérelmet benyújtók több mint fele (54%) ázsiai, 25%-a afrikai, 10%-a európai 

(nem uniós) és 9%-a amerikai állampolgársággal rendelkezett. Az egyes tagállamok 

lakosságszámához viszonyítva a legtöbb menedékkérelmet Cipruson (14 799), Ausztriában (4 111) és 

Szlovéniában (2 474) adták be. Az EU-27 vonatkozásában a legkevesebb kérelem a magyar 

hatóságokhoz érkezett, mindössze négy darab. 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/illegal-border-crossings-into-eu-up-61-in-first-two-months-of-2022-gJpxG2
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[Eurostat] 

 

Ukrán menekültek: mennyien vannak és hova mentek? 

Eddig körülbelül tízmillió ember hagyta el otthonát Ukrajnában az orosz invázió miatt – közölte az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztosa. A szomszédos országokba távozó mintegy 3,6 millió emberen kívül 

további 6,5 millió belföldi menekültről számolt be a főbiztosi iroda. Az ENSZ és a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet (IOM) március 9-16. között végzett kutatásának adatai alapján a 2 000 

megkérdezett belső menekült közül 30%-a érkezett Kijevből, 36%-a Kelet-Ukrajnából, 20%-a 

pedig Észak-Ukrajnából. A megkérdezett belső menekültek 40%-a Nyugat-Ukrajnába menekült, 

kevesebb, mint 3%-a pedig az ostromlott Kijevbe. A legtöbb, Ukrajnát teljesen elhagyó menekült 

Lengyelországot, Romániát, Szlovákiát, Magyarországot és Moldovát választja célországként. 

[BBC] 

 

Görögország megismétli a nyitott ajtók politikáját az ukránok számára 

Notisz Mitarakisz görög migrációs miniszter szerint Görögország eltökélt szándéka minél több 

ukrán menekült befogadása. A jelentések szerint az orosz invázió kezdete óta mintegy 13 ezer 

ukrán menekült Görögországba. „Készen állunk a menekültek fogadására. Készek állunk 

regisztrálni ezeket az embereket és átmeneti védelmet biztosítani a számukra” – jelentette be 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20220323-1
https://www.bbc.com/news/world-60555472
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Mitarakisz. Görögországnak kb. 15 ezer férőhelye áll azonnali rendelkezésre az ukrajnai 

menekültek számára. 

[InfoMigrants] 

 

Megindultak az első menekülteket szállító légi járatok Moldovából az Európai Unió 

tagállamaiba 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) üdvözli 

az EU Szolidaritási Platformja által megvalósított első légihidat Moldova és az Unió tagállamai 

között. A UNHCR és az IOM elismerte, hogy a moldovai kapacitások egyre kisebbek, az EU 

tagállamai pedig egyre nagyobb szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot az ukrajnai menekültek 

iránt. A UNHCR segít azonosítani a kiszolgáltatott menekülteket Moldovában, illetve 

együttműködik az IOM-mel, az Európai Bizottsággal és az uniós tagállamokkal annak érdekében, 

hogy egyre több és több transzfert indíthassanak nyugatra a kis kelet-európai államból. A UNHCR 

emellett igyekszik folyamatosan tájékoztatni a menekülteket a fogadó országok törvényeiről, a 

befogadó kapacitásaikról, illetve az általános feltételeikről, hogy a bajbajutottak megalapozottabb 

döntéseket hozhassanak az utazással kapcsolatban. 

[UNHCR] 

 

Egyre súlyosabb a migrációs nyomás Moldovában 

Egy hónappal az Ukrajna elleni orosz inváziót követően a szomszédos Moldova már több, mint 350 

ezer menekültet fogadott be a UNHCR legfrissebb adatai szerint. Ez a lengyel adatokhoz képest 

kevésnek tűnhet, ám lakosságarányosan a kelet-európai ország fogadta eddig a legtöbb 

menekültet. A Világbank 2020-ban 2,6 millió főre becsülte Moldova lakosságát. Ez azt jelenti, hogy 

az Ukrajnából eddig érkezett 3,6 millió nemzetközi menekült 10%-ának befogadása is igen magas 

szám a moldovai hatóságok kapacitásaihoz képest. A volt szovjet tagköztársaság emellett Európa 

egyik legszegényebb országa is. A UNHCR március 15-i sajtóközleményében kijelentette, hogy 

Moldova fogadási kapacitása hivatalosan is túlterheltté vált. Az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) vezetője, Hans Kluge az elmúlt héten járt az országban. Látogatását követően arra kérte a 

https://www.infomigrants.net/en/post/39424/greece-reiterates-open-door-policy-for-ukrainians
https://www.unhcr.org/news/press/2022/3/6239dd294/iom-unhcr-welcome-first-flights-refugees-moldova-eu-member-states.html
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világ nemzeteit, hogy ott támogassák Moldovát, ahol csak tudják, ugyanis komoly kihívásokkal kell 

szembenézniük. 

[InfoMigrants] 

 

Az uniós index szerint Lengyelország és Ausztria menekültsegélyre szorul 

Miközben naponta több tízezer ember érkezik Ukrajnából, az Európai Bizottság felméri a 

menekülteket befogadó tagállamokra nehezedő nyomást. A Bizottság terve, hogy egy egységes 

index segítségével határozzák meg a „méltányos tehermegosztás” mértékét, így hatékonyabban 

kezelve annak a körülbelül 3,6 millió menekültnek az ellátását, akik Ukrajnából az Unióba érkeztek. 

Ylva Johansson, az EU belügyi biztosa szerdán (március 23.) kijelentette, hogy ezeket a számokat 

az országok méreteihez és erőforrásaikhoz viszonyítják. A bizottsági index szerint a legnagyobb 

nyomás alatt Lengyelország van, őt követi Ausztria, Ciprus, Csehország és Észtország. 

Amennyiben az indexet jelenlegi formájában elfogadják a tagállamok, az súlyos érvágást jelentene 

Románia, Magyarország és Szlovákia számára. Johansson éppen ezért bejelentette, hogy az 

indexről és annak további fejlesztéséről a jövő héten tárgyalnak újra a tagállamokkal. 

[Euobserver] 

 

Huszonhétezer menekültet regisztrált eddig Litvánia 

Litvánia eddig több, mint 26 900 háborús menekültet regisztrált országa területén, melyből 11 700 

fő kiskorú – derült ki a hivatalos litván állami statisztikákból kedden. A legtöbb menekültet Vilnius 

regisztrációs központja azonosította, ezt követi Alytus, Klaipėda, Kaunas, Marijampolė és Šiauliai. 

A Migrációs Minisztérium tíz területi egysége közül a legtöbb menekültet a vilniusi regisztrálta, 

ezt követi a klaipėdai, a šiauliai és a kaunasi. A háborús menekültek többsége humanitárius okokból 

ideiglenes tartózkodási engedélyt kért. 

[Delfi.en] 

 

Egyszeri segélyt kapnak az ukránok Lettországban 

A háború elől Ukrajnából Lettországba menekülő civilek felnőttenként 272 eurót, gyermekenként 

190 eurót kapnak – döntött a lett parlament március 24-én. A háború elől Lettországba menekülő 

https://www.infomigrants.net/en/post/39413/calls-for-help-as-moldova-struggles-to-cope-with-ukrainians-fleeing-war
https://euobserver.com/migration/154557
https://www.delfi.lt/en/politics/lithuania-registers-almost-27-000-war-refugees-from-ukraine.d?id=89762677
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ukrajnaiak állami családi pótlékra is jogosultak lesznek. A módosítások előirányozzák, hogy az 

ukrán civilek a szociális vállalkozásokról szóló törvény értelmében társadalmi kirekesztés 

veszélyének kitett embereknek minősülnek, így menekültjogra jogosultak – közölte a parlamenti 

sajtószolgálat. 

[LSM.lv] 

 

Az Észtországban tartózkodó ukrán menekültek száma meghaladja a huszonegyezret 

Észtországba eddig több mint huszonegyezer ukrán menekült érkezett Oroszország jelenlegi, 

Ukrajna elleni agressziója elől – számolt be róla az ERR észt közszolgálati televízió. Az Észt 

Rendőrség és Határőrség adatai szerint eddig összesen 3 995 ideiglenes védelem iránti kérelmet 

nyújtottak be a menekültek. Ami az ukrán menekültek észtországi tartózkodási helyét illeti, a 

legtöbben barátoknál vagy helyi rokonoknál szállnak meg, de 5 602-en kértek eddig segítséget a 

kormánytól is, hogy szállást találjanak – írja az ERR. 

[Baltic News Network] 

 

Svájc: először lépett működésbe a különleges menekültügyi stáb 

A 2011-ben létrehozott különleges menekültügyi stábot (Sonderstab Asyl – SONAS) 2022. március 

21-én először helyezte működésbe Karin Keller-Sutter szövetségi tanácsos. A szövetségi kormány 

politikai-stratégiai irányító szerve az Ukrajnából érkező menekültek ellátását koordinálja. A 

SONAS működéséért Christine Schraner Burgener, a Migrációért Felelős Államtitkárság 

államtitkára felel.  

[EJPD] 

 

Integrált vízrendszer kiépítését támogatta Németország Csádban 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) egy integrált vízrendszert épített ki Ounianga-Kebir 

városában, amelyet a német külügyminisztérium finanszírozott. Mostantól egy szivattyúkból, 

csövekből és vízvételi pontokból álló rendszer osztja el a vizet körülbelül egy kilométeres 

körzetben, ahol mintegy 300 család juthat friss vízhez. 

[Facebook] 

https://eng.lsm.lv/article/politics/saeima/ukrainians-to-receive-one-off-aid-in-latvia.a449360/
https://bnn-news.com/ukrainian-refugees-in-estonia-exceed-21-000-233301
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/mm.msg-id-87693.html?fbclid=IwAR2-3AP_k6ZlxQRL11BHJW_kW9XDXOZ8MviscmeyZyw3TsJP5jeyOnN0NQ4
https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/posts/4853256501438148
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Embercsempészéssel gyanúsítanak egy szabadkai taxisofőrt 

Három, iratok nélküli iraki állampolgárt szállított a 35 éves taxisofőr Zombor környékéről 

Szabadkára. Mindkét észak-szerbiai városban befogadóállomás üzemel, ahonnan a nyugat-balkáni 

migrációs útvonalon keresztül illegálisan Magyarországon keresztül próbálnak az Európai Unióba 

jutni a migránsok. A személyfuvarozót a szerb rendőrség a szabadkai ügyészség végzése alapján 

őrizetbe vette. A vád szerint a gyanúsított járművével illegálisan Magyarországra szállította volna 

az irakiakat.  

[Blic] 

 

Egy focipálya mellett buktak le az embercsempészek 

Bosznia-Hercegovina Szerb Köztársaságához tartozó Kozluk település labdarúgó pályája mellett 

ütött rajta a helyi rendőrség március 25-én éjfél előtt egy embercsempészéssel gyanúsított 

társaságon, amint 16 afrikai és ázsiai származású migráns éppen egy Volkswagen Caddy 

kisteherautóban igyekezett helyet foglalni. Az utazásszervező két embercsempész egy közeli 

erdőben próbált elrejtőzni, azonban a rendőrök elfogták őket. Mindketten a szintén boszniai Szerb 

Köztársaság területén fekvő Bijelina városának lakói.  

[Srpskainfo] 

 

Németország feldolgozza a Görögországból érkezett menekültek kérelmeit 

A német sajtó értesülései szerint a szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) 

hozzákezd a Görögországból érkezett menekültek által benyújtott menedékkérelmek 

feldolgozásához. Németországban jelenleg mintegy 41 000, többségében afgán menedékkérő 

tartózkodik, akik korábban Görögországban már menekültstátuszt szereztek. A menedékkérőket 

a német bíróságok ítéleteinek köszönhetően a hatóságok nem küldhették vissza Görögországba, 

ám Nancy Faeser német belügyminiszter és Notis Mitarachi görög migrációügyi miniszter 

egyeztetései megoldást jelenthetnek a problémára. 

 [Info Migrants] 

 

 

https://www.blic.rs/vesti/novi-sad/uhapsen-taksista-iz-subotice-do-granice-s-madarskom-vozio-iracane-bez-dokumenata/ph6660m
https://srpskainfo.com/uhapsene-dvije-osobe-migranti-nadjeni-na-fudbalskom-igralistu/
https://www.infomigrants.net/en/post/39328/germany-to-process-frozen-asylum-claims-of-refugees-from-greece
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Embercsempészt tartóztattak le az albán hatóságok 

Az albán rendőrség bejelentése szerint Gjirokastra városa mellett letartóztattak egy 

embercsempészt, miközben három migránst kísérelt meg átcsempészni a görög határon. A 

rendőrség közleménye szerint az 52 éves férfit embercsempészet gyanújával vették őrizetbe.  

[Albanian Daily News] 

 

Törökország 185 egészségügyi központot üzemeltet a menekültek számára 

Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter az Egészségügyi Világszervezet találkozóján tett 

nyilatkozatában alátámasztotta, hogy Törökország továbbra is tartja magát az Európai Unióval 

kötött megállapodásokhoz, amelyek keretein belül mindeddig 185, menekültek részére épített 

egészségügyi központot üzemeltet. A kórházak alkalmazottainak java részét a Szíriából menekült, 

szakképzett orvosok, illetve ápolók alkotják. 

[Milliyet] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

### 

https://albaniandailynews.com/news/gjirokast-r-citizen-arrested-for-smuggling-illegal-immigrants
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/bakan-kocadan-gocmen-sagligi-merkezi-aciklamasi-konu-ozunden-saptirildi-6724915
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AFRIKA 

 

 

Küszöbön az éhínség Szomáliában 

Az ENSZ adatai alapján a lakosság felének, 7,7 millió embernek nem megoldott az élelmiszer-

ellátása. Az országban csaknem 3 millió belső menekült van a fegyveres harcok és az emberöltők 

óta legsúlyosabb aszály következtében. 

[Hiiraan] 

 

Tűzszüneti megállapodás Etiópiában 

Több hónapos eredménytelen tárgyalások után a szembenálló felek humanitárius tűzszünetben 

állapodtak meg Etiópiában. Az országban csaknem 10 millió ember szorul ellátásra, ennek fele 

Tigráj Szövetségi Államban, amelyet a harcok és a kormányzat blokádja eddig elzárt az 

élelmiszersegélyektől. Jelenleg csaknem 4 millió belső menekült van az országban. 

[Voanews] 

 

Újabb hat katona halt meg Nigerben 

A dzsihádisták alig tíz nap elteltével újabb rajtaütést hajtottak végre a kormányerőkön. Niger közel 

6 000 katonát telepített a Burkina Fasóval és Malival határos Tillaberi tartományba, hogy 

megfékezze a szélsőségesek térnyerését. 

[Voanews] 

 

Ezrek menekültek el Burkina Fasóból 

7 000 embert menekült el Burkina Fasóból Elefántcsontpartra. A Száhelben tomboló erőszak 

leginkább Burkina Fasót, Malit és Nigert érinti, amelynek eredményeképpen több mint 3 millió 

https://hiiraan.com/news4/2022/Mar/185588/somalia_at_brink_of_famine.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/ethiopia-declares-humanitarian-truce-so-millions-can-get-aid-/6501446.html
https://www.voanews.com/a/six-niger-troops-killed-in-attack-near-burkina-faso-border-/6503014.html


 
11 
 

ember menekült már el otthonából. Elefántcsontpart egyelőre biztonságos, de több szakértő is 

tart attól, hogy ide is átterjedhet az erőszak. 

[Voanews] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###  

https://www.voanews.com/a/refugees-cross-from-burkina-faso-to-ivory-coast-as-violence-spreads/6497568.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

 

Tizenhét bevándorló holttestét találták meg Tunézia partjainál 

Hivatalos tunéziai források megerősítették, hogy tizenhét Európába tartó bevándorló holttestét 

találták meg az ország északkeleti partjainál. Az áldozatok többsége afrikai országokból 

származott, de szíriaiak is voltak közöttük. A források nem közöltek részleteket arról, hogy mely 

kikötőből indult a hajó, és a bevándorlók halálának körülményei is tisztázatlanok egyelőre. Tunézia 

és Líbia az Európa partjait elérni kívánó migránsok fő kiindulópontja. Február végén kilenc 

Afrikából származó bevándorló fulladt vízbe, miután csónakjuk felborult a tunéziai partoknál. 

[Akhbarelyom] 

 

Egyre több bevándorló hal meg a Földközi-tengeren 

Az elmúlt két hétben legalább hetven ember vesztette életét vagy tűnt el Líbia partjainál. Az IOM 

a bevándorlók embercsempészek általi fokozott kizsákmányolására figyelmeztet. Továbbá a 

jelentésükből kiderül, hogy idén 215-re nőtt a Földközi-tenger középső részén elhunyt vagy eltűnt 

migránsok száma. Az IOM hozzátette, hogy a halálesetek több mint felét idén a líbiai partok 

közelében regisztrálták. 

[InfoMigrants] 

 

 

 

 

### 

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3706785/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-17-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.infomigrants.net/ar/post/39323/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

 

Az IOM készpénzes segélyprogramot indít Ukrajnában 

Széleskörű, készpénzalapú programot indít Ukrajnában a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), 

hogy hatékonyabban tudja támogatni a legsebezhetőbb családokat, akik otthonaik elhagyására 

kényszerültek. Az IOM programja az ENSZ Központi Sürgősségi Alapja (CERF), az Európai Unió, 

Kanada, Németország és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének 

Humanitárius Segítségnyújtási Irodája (USAID) finanszírozásával valósul meg, és több ukrajnai 

régiót is le fog fedni. A program koordinációját a helyi hatóságokkal és más humanitárius 

szereplőkkel együttműködve valósítják meg. Az első érintett régió Kárpátalja lesz. A program első 

szakaszában postán és más pénzügyi szolgáltatókon keresztül 40 ezer ember fogja megkapni a 

támogatást, egyeztetve a megyei közigazgatással és szociálpolitikai szervezetekkel. 

[IOM] 

 

Támogatja az Európai Parlament az ukrán menekülteknek szánt vészhelyzeti alapokat 

Zöld utat adott az Európai Parlament csütörtökön annak, hogy az Európai Unió regionális és 

menekültügyi támogatását a legtöbb ukrajnai orosz invázió elől menekülő embert befogadó 

tagállamok felé irányítsa. Az Európai Bizottság javaslatának előterjesztését a képviselők sürgősségi 

eljárásban 562 igen, kettő nem szavazat és három tartózkodás mellett elfogadták. Az intézkedés a 

Kohéziós Akció a Menekültekért Európában (CARE) névre lett keresztelve. 

[The Baltic Times] 

 

Az EU magasnak véli a gyermekkereskedelem kockázatát a menekültválsággal kapcsolatban 

https://www.iom.int/news/iom-launches-cash-assistance-programme-ukraine
https://www.baltictimes.com/european_parliament_greenlights_emergency_funds_for_ukrainian_refugees/
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Az Európai Unió migrációs biztosa hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a háború elől menekülő ukrán 

gyermekeket az emberkereskedelem fenyegeti. Ylva Johansson észtországi sajtótájékoztatóján 

elmondta, hogy a háború kezdete óta érkezett embertömeg több mint fele gyermekekből áll. 

Ukrajnában jelenleg sok az árva és a béranyákon keresztül született gyermek. Ez növeli annak a 

kockázatát, hogy elrabolják őket, vagy kényszer-örökbefogadás áldozataivá válnak. 

[Reuters] 

 

Szakemberekkel is segít az ukrán menekült gyermekeken a horvát UNICEF 

Az ENSZ gyermekalapjának, a UNICEF-nek a horvátországi társzervezete felajánlotta a háború 

okozta sokkhatásnak kitett menekült gyermekek különleges igényeit ellátó szakembereinek a 

segítségét. A horvát UNICEF szakértői a szüleiktől elválasztott, krízishelyzeten átesett gyermekek 

pszichológiai szakellátásában a közép-horvátországi Sisak városát sújtó, 2020-as földrengést 

követően szereztek tapasztalatot. A speciálisan képzett horvát gyermekpszichológusok két, 

jelentős számú ukrajnai menekültet befogadó államba, Lengyelországba és Moldovába utaznak 

terepmunkára. A horvát UNICEF emellett 3 millió kuna, azaz mintegy 150 millió forintnyi adományt 

gyűjtött össze az ukrajnai háború gyermekáldozatai megsegítésére.   

 

[Index.hr] 

 

Nemzetközi szervezetek vezetőivel tárgyalt Sztáray Péter államtitkár 

Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár március 23-án és 24-én Genfben nemzetközi 

humanitárius szervezetek vezetőinek ismertette Magyarország humanitárius és menekültügyi 

politikáját az ukrán válsággal kapcsolatban. A megbeszélések során a tárgyalópartnerek 

elismerésüket fejezték ki Magyarország eddigi lépéseivel kapcsolatban.  

[kormany.hu] 

 

 

### 

https://www.reuters.com/world/europe/eu-sees-high-risk-child-trafficking-33-million-ukrainians-flee-europe-2022-03-21/
https://www.index.hr/vijesti/clanak/unicef-hrvatska-prikupio-tri-milijuna-kuna-za-pomoc-ukrajinskoj-djeci-i-obiteljima/2350524.aspx
https://kormany.hu/hirek/sztaray-peter-allamtitkar-genfi-targyalasai-state-secretary-peter-sztarays-meetings-in-geneva
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AMERIKA 

 

 

Az Egyesült Államok akár százezer ukrán menekültet is befogad 

A hazai és nemzetközi nyomásnak engedve Joe Biden amerikai elnök csütörtökön bejelentette, 

hogy az Egyesült Államok akár 100 ezer ukrajnai menekültet is befogad, illetve egymilliárd dollárt 

adományoz a menekültválság okozta humanitárius krízissel küzdő európai országok számára. A 

bejelentés azt követően került implementálásra, hogy egyre több ország kérte Washington 

segítségét. „A válságot nem szabad egyedül Lengyelországnak, Romániának vagy Németországnak 

megoldania” – emelte ki Biden egy brüsszeli sajtótájékoztatón. „Ez nemzetközi felelősségünk” – 

tette hozzá. 

[The New York Times] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###  

https://www.nytimes.com/2022/03/24/us/ukrainian-refugees-biden.html
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ÁZSIA 

 

 

A grúzok tovább szigorítanák az oroszokra vonatkozó bevándorlási korlátozásokat 

Az ukrajnai orosz invázió, illetve az azt követő oroszországi belső megtorlás eredményeképp egyre 

több és több orosz vándorol ki a Dél-Kaukázusba, jellemzően Georgia államába. Március 7-ig a 

grúz gazdasági minisztérium becslése szerint mintegy 20-25 ezer orosz érkezett Georgiába. 

(Örményországba naponta kb. 5000 orosz érkezik a háború kezdete óta.) Ez a tömeges 

bevándorlás félelmet keltett Georgiában, felelevenítve a 2008-as invázió képeit. (A bevándorlást 

ellenző georgiai szereplők azzal érvelnek, hogy a Föderáció a múltban előszeretettel használta a 

nagyszámú orosz állampolgár jelenlétét ürügyül katonai beavatkozásra.) Egyre többen javasolják a 

kaukázusi államban éppen ezért az ország laza migrációs politikájának szigorítását az oroszokkal 

szemben. Válaszul egyre nagyobb nemzetközi aggodalom merült fel az ezen diskurzusba ágyazott 

implicit ruszofóbia miatt. 

[OC Media] 

 

A rubel értékének csökkenése miatt egyre több vendégmunkás hagyja el Oroszországot 

Új és váratlan kihívással nézhet szembe az orosz gazdaság: a rubel gyengülése miatt egyre több 

vendégmunkás hagyja ott a Föderációt, hogy máshol keressenek jövedelmezőbb munkát. A The 

Moscow Times által megkérdezett szakértők szerint a rubel 20%-ot is esett a tádzsik somonihoz 

képest, miközben ebből a közép-ázsiai országból érkezik a legtöbb oroszországi vendégmunkás. 

Éppen ezért egyre több tádzsik dönt úgy, hogy Oroszország helyett inkább Délkelet-Ázsiában és 

a Közel-Keleten próbál meg munkát vállalni. „Három-hat hónapon belül a vendégmunkások 

tömeges kivándorlására lehet számítani Oroszországban, hacsak véget nem ér hamar az ukrajnai 

https://oc-media.org/features/datablog-georgians-want-immigration-restrictions-for-russians/
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háború” – fogalmazott Vadim Kovrigin, a Plehanov Orosz Gazdasági Egyetem politológusa a The 

Moscow Times-nak. 

[The Moscow Times] 

 

A kivándorló oroszok és a hazatérő vendégmunkások miatt erőteljesen nőnek az ingatlanárak 

Üzbegisztánban 

Üzbegisztán egy könnyen megközelíthető, befogadó környezetű állam Közép-Ázsiában – nem 

véletlen választja egyre több, a hazai bizonytalanság elől menekülő orosz állampolgár 

célállomásként az ukrajnai háború kezdete óta. Érkezésük és lakásigényük azonban azonnali hatást 

gyakorolt a főváros, Taskent ingatlanpiacára, különösen az ingatlanárakra. A mintegy 2,4 milliós 

nagyvárosban a bérleti díjak ismét emelkedtek a koronavírus-járvány miatti hónapokig tartó 

csökkenést követően. A helyi ingatlanbrókerek azt nyilatkozták az RFE/RL Üzbég Szolgálatának, 

hogy a bérleti díjak átlagosan 15%-kal emelkedtek az elmúlt hetekben. További nyomást gyakorol 

a lakáspiacra, hogy sok üzbég bevándorló tért haza Oroszországból azt követően, hogy a szankciók 

miatt elvesztették munkájukat. A taskenti lakbérek emelkedése nehéz helyzetbe hozza a nagyváros 

diáktársadalmát és a szegénységi küszöb alatt élő lakosságot is, akik így a vidékre vándorlás mellett 

döntenek. 

[RFE/RL] 

 

Afganisztán: a védelmi miniszter az iráni határra látogatott 

Mohammad Yaqoob Mujahid, Afganisztán védelmi minisztere az ország Iránnal közös 

határátkelőinél tett látogatást. Mujahid ígéretet tett a határvonal teljes ellenőrzésére, és ezáltal a 

két ország biztonságának fenntartására. A tálib védelmi miniszter arra figyelmeztetett, hogy a 

biztonságot fenyegető bármely csoport kemény elnyomással és büntetéssel fog szembesülni. 

Bejelentette továbbá, hogy nőni fog a határon szolgáló biztonsági erők száma. 

[TOLO News] 

https://www.themoscowtimes.com/2022/03/21/as-the-ruble-falls-migrant-workers-leave-russia-a77019
https://www.rferl.org/a/uzbekistan-russians-ukraine-war-skyrocketing-prices/31761937.html
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-177227

