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Migrációs Körkép 

2022.04.11. ‖ 15. 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  

 
Németország: letartóztattak egy szíriai férfit, akit foglyok kínzásával vádolnak 
Egy szíriai férfit tartóztattak le német nyomozók, akit emberiesség elleni bűncselekményekkel és többek között testi 
sértéssel vádolnak. A cselekmények 2014-re vezethetők vissza, amikor a férfi az Iszlám Állam szolgálatában állt 
Szíriában. A gyanúsított részt vett a kelet-szíriai Deir el-Zour régióban található Shueitat törzs elleni támadásban, ezt 
követően pedig bántalmazott és megkínzott három foglyot. A német hatóságok nem közölték, hogy mióta tartózkodik 
a férfi Németország területén. 

[AP News] 
 
 

Berlin: 695 millió eurót gyűjtöttek össze a Moldova megsegítésére rendezett adomány-konferencián 
Németország, Franciaország és Románia nemzetközi adomány-konferenciát szervezett április 5-én a moldovai 
humanitárius válság kezelésére. Európa egyik legszegényebb országa egyedül nem képes az ukrán menekültek 
elszállásolására és ellátására, ezért Németország kiemelt ügyként tekint a helyzet orvoslására. A német kormány 50 
millió euró értékű, szabad felhasználású kölcsönt nyújt az országnak. Emellett Svenja Schulza szövetségi fejlesztési 
miniszter bejelentette, hogy 35-ről 40 millió euróra emelik a német fejlesztési támogatási csomagot. 

[Tagesschau] 
 
 

Németország: egyre több erőszakot követnek el ukrán és orosz polgárokkal szemben  
Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter nyilatkozata alapján február vége óta 109 ukrán állampolgár elleni 
bűncselekményt regisztráltak a német hatóságok, amelyek közül 13 erőszakos cselekmény volt. Emellett azt is 
kiemelte, hogy összesen 308 esetben követtek el oroszellenes bűncselekményt az országban, amelyek közül 15 szintén 
erőszakos cselekmény volt. Holger Münch, a szövetségi rendőrség elnöke kilenc, Ukrajnából menekülő nővel szemben 
elkövetett szexuális zaklatásról számolt be április 5-én. 

[InfoMigrants] 
 
 

Ausztria: több ezer kísérő nélküli gyermek tűnt el tavaly óta 
Az osztrák hatóságok szerint mintegy 5 770 kiskorú érkezett és nyújtott be menedékkérelmet Ausztriában 2021-ben, 
amelyből jelenleg közel 4 500 gyermeket eltűntként tartanak nyilván. A politikai vezetésnek nincs valós információja 
a hollétükről, feltételezések szerint a legtöbben az Európai Unió más országában tartózkodó rokonokhoz utaztak  
illegálisan. Emellett az is előfordulhat, hogy a gyermekek emberkereskedők áldozatai lettek.  

[InfoMigrants] 
 
 
 
 
 
 
 

https://apnews.com/article/islamic-state-group-berlin-germany-europe-war-crimes-4e098dbbfeac3ddb9667ffad3b52d639
https://www.tagesschau.de/inland/moldau-geberkonferenz-bundesregierung-101.html
https://www.infomigrants.net/en/post/39698/germany-reports-of-more-attacks-on-ukrainians
https://www.infomigrants.net/en/post/39701/thousands-of-unaccompanied-migrant-children-missing-in-austria
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7,1 millió ember volt kénytelen hátrahagyni otthonát a háború miatt Ukrajnában 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által kiadott második ukrajnai belső migrációs jelentés szerint az orosz 
invázió óta több mint 7,1 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására. Ez 10 %-os növekedést jelent a belső 
menekültek (IDP) számában Ukrajnában a felmérés március 16-i első fordulója óta. Az IOM második felmérését 
március 24. és április 1. között végezte el, hogy betekintést nyerjen a lakóhelyük elhagyására kényszerült emberek 
helyzetébe és felmérje az ukrajnai szükségleteket az átfogó humanitárius válaszhoz. 

[IOM] 
 

Ukrajnában rekedt migránsok élete kerülhet veszélybe 
Aggodalomra ad okot az Európai Unió által finanszírozott, az ukrajnai Luck város közelében található Zsuravicsi őrizeti 
központ állapota, amely a jelek szerint továbbra is meg nem erősített számú bevándorlónak ad otthont annak ellenére, 
hogy Oroszország inváziót indított szomszédja ellen. Az északnyugat-ukrajnai fenyőerdőben, a fehérorosz határ 
közelében fekvő Volinyi régióban található Zsuravicsi őrizeti létesítmény és befogadóközpont egy 1961-ben épített 
egykori laktanya, amelyet 2007-ben újítottak fel uniós támogatásból. A Lighthouse Reports nevű, hollandiai székhelyű 
nonprofit szervezettel közös tényfeltáró munka nyomán az Al-Jazeera hozott nyilvánosságra dokumentumokat, 
melyek igazolják, hogy a migránsokat lényegében bezárták a laktanyába a tomboló orosz-ukrán háború ellenére.  

[Al-Jazeera] 
 
 

Pszichológiai segítségnyújtás a menekülteknek Lengyelországban 
Tizenhárom önkéntes bevonásával megkezdődött az IOM első pszichológiai elsősegélynyújtó képzése 
Lengyelországban, melynek célja, hogy a jövőben ilyen módon is segíteni tudja az Ukrajnából érkező menekülteket. A 
pszichológiai segítségnyújtás humánus és támogató gyakorlati és érzelmi funkciókra összpontosít azoknak az 
embereknek a megsegítésében, akik a közelmúltban rendkívül stresszes eseményeknek voltak kitéve. A résztvevők 
Hollandiából, Mexikóból, Kanadából, Lengyelországból és Pakisztánból érkeztek. A képzés során az önkéntesek 
megismerkednek az emberek segítésének érzékeny megközelítési elveivel, többek között nem, életkor és kulturális 
szükségletek alapján. Az IOM lengyelországi irodája továbbra is segítséget nyújt a rászorulóknak, beleértve az alapvető 
szükségleti cikkeket, információkat, tanácsadást és orvosi beutalási szolgáltatásokat.  

[UN News] 
 
 

Észtország kormánya módosítja az államhatárokról szóló törvényét az illegális migráció megakadályozása 
érdekében 
Észtország kormánya jóváhagyta a belügyminisztérium törvényjavaslatát az államhatárról szóló törvény és a 
kapcsolódó törvények módosítására. A változtatások azért szükségesek, hogy az ország hatóságai vészhelyzetben 
felkészültebbek legyenek a tömeges bevándorlásra, a jogellenes határátlépésekre és az alaptalanul benyújtott 
nemzetközi védelem iránti kérelmekre. A törvényjavaslatot megvitatásra továbbították a Riigikogunak (az észt 
parlamentnek). A módosítási javaslat értelmében a Rendőr- és Határőrhivatal (PPA) nem fogadhatja el azon személyek 
nemzetközi védelem iránti kérelmét, akik vészhelyzetben jogellenes módon érkeztek az országba abból a célból, hogy 
automatikusan tovább utazzanak harmadik – jellemzően uniós – államba. A módosítás megszabná továbbá azt is, hogy 
melyek azok a határátkelőhelyek, ahol a PPA fogadhat nemzetközi védelem iránti kérelmeket. 

[Schengenvisainfo] 
 
 

Megérkezett a második menekülteket szállító légijárat Moldovából Németországba  
Újabb 117 ukrán menekült kapott lehetőséget arra, hogy Moldovából Németországba, Erfurt városába repülhessen a 
német szövetségi kormány által finanszírozott járaton. A német kormány április 1-jén kiadott közleményében 
bejelentette, hogy Dirk Adams türingiai migrációs miniszter fogadja a menekülteket az Erfurt-Weimar repülőtéren. 
Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter köszönetet mondott Türingia államnak, hogy készen áll az ukrán 
menekültek befogadására, és megjegyezte, az érkező menekültek megszenvedték az orosz agressziót. Az első gép 
március 25-én repült Moldovából Frankfurtba, fedélzetén 134 ukrán menekülttel. 

[Schengenvisainfo] 
 

https://www.iom.int/news/71-million-people-displaced-war-ukraine-iom-survey
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/4/fear-grows-for-migrants-held-in-ukraines-detention-centre
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115372
https://www.schengenvisainfo.com/news/estonias-government-to-amend-state-borders-act-to-prevent-illegal-migration/
https://www.schengenvisainfo.com/news/a-second-flight-of-117-ukrainian-refugees-from-moldova-landed-in-germany/
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Az ukrajnai menekülteket segítő uniós források nem elegendőek – figyelmeztetnek a frontországok 
Az ukrán menekülteket fogadó uniós frontországok arra figyelmeztetnek, hogy a blokk jelenlegi megközelítése, amely 
a strukturális alapok kiadásait szabályozó funkciók lazítását célozza meg a háború elől menekülők beáramlásának 
finanszírozása érdekében, hosszú távon nem lesz sikeres. Mióta Oroszország február 24-én megtámadta Ukrajnát, 
több mint 10 millió ember hagyta el otthonát. Közülük több mint négymillióan külföldre menekültek az egyesek szerint 
Európa második világháború óta tapasztalt legnagyobb menekültválságában – közölte az ENSZ menekültügyi 
szervezete, a UNHCR. A lengyel határőrség szerint több mint 2,52 millió ember menekült át eddig Lengyelországba 
Ukrajnából, csak Lengyel-Kárpátalja körülbelül 1,3 millió menekültet fogadott be. „Ez a kérdés nem egy napig, nem 
egy hétig vagy egy hónapig fog tartani, hosszú távról beszélünk” – mondta Władysław Ortyl, a lengyelországi 
Kárpátaljai vajdaság elnöke április 7-én. „Új [EU-s] forrásokra van szükségünk, amelyek meg tudnak felelni a helyi 
önkormányzatok és a civil szervezetek igényeinek” – tette hozzá.  

[Euractiv] 
 
 

Szakértő: az ukrán menekültek kedvezően hathatnak a svájci gazdaságra 
Thomas Kessler migrációs szakértő szerint a Svájcba érkezett 23 000 ukrán menekült képes pozitív hatást gyakorolni 
a svájci gazdaságra. A szakértő elsősorban az IT szektort emelte ki példaként. Kessler szerint Svájc sikeresen oldotta 
meg a balkáni menekültek integrációját is az 1990-es években, valamint véleménye szerint az ország továbbra is tud 
szállást és lehetőségeket biztosítani az Ukrajnából érkezők számára.  

 
[Swiss Info] 

 
 
Szicíliában tett partra 106 migránst a német Sea-Eye 4 
5 nap várakozást követően a szicíliai Augusta városában tehette partra a fedélzetén tartózkodó 106 migránst a német 
Sea-Eye NGO hajója. A hajó kezdetben Máltán próbált kikötni, ám a hatóságok megtagadták a hajó befogadását. Ezt 
követően több napnyi várakozást követően az olasz hatóságok Augusta kikötő jébe irányították a hajót.  A Sea-Eye 4-
hez hasonlóan az Orvosok Határok Nélkül által működtetett Geo Barents is kikötésre vár, több mint 113 migránssal a 
fedélzetén.  

[Info Migrants] 
 

Horvát EP-képviselő: „határátkelőkön kell átlépni az országhatárt, nem erdőkön és folyókon keresztül”  
Az Európai Parlament április 6-i strasbourgi plenáris ülésén az Európai Bizottság azon jelentésének a megvitatását is 
napirendre tűzték, amely többek között a horvát határrendészeti szervek menedékkérőkkel szembeni állítólagos 
jogsértéseit vizsgálta. Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa előadta, hogy az unió komolyan 
veszi a menekültek visszafordításának az eseteit: „140 jogellenes visszafordítást jelentettek Görögországból. A UNHCR 
és NGO-k aggodalmukat fejezték ki emellett a lengyel‒fehérorosz határról erőszakkal visszafordított menekültek 
ügyében, valamint Horvátországot továbbra is érik vádak e tárgykörben.” Tomislav Sokol, az Európai Néppárt horvát 
képviselője előadta, hogy a tavalyi év során több mint 17 ezer jogellenes határátlépést észleltek Horvátországban, 
amely 40 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A politikus szerint mindez újabb bizonyítéka annak, hogy 
Horvátország készen áll a schengeni tagságra. Azonban megjegyezte, hogy gyakran visszaélnek a menekültjoggal, majd 
hozzátette: „határátkelőkön kell átlépni az országhatárt, nem erdőkön és folyókon keresztül”. 

[Index.hr] 

 

 
 
 

###  

https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/eu-funds-to-help-refugees-are-insufficient-frontline-countries-warn/
https://www.swissinfo.ch/eng/ukrainian-refugees-can-benefit-swiss-economy--says-expert/47487562
https://www.infomigrants.net/en/post/39706/seaeye-disembarks-106-rescued-migrants-in-sicily
https://www.index.hr/vijesti/clanak/povjerenica-eu-clanice-moraju-stititi-granice-postujuci-pravo-na-azil/2354045.aspx
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AFRIKA 

 

Katasztrófával fenyeget az élelmiszerár-robbanás Kelet-Afrikában 
Az ukrajnai háború hatására 30-50%-kal nőttek az élelmiszerárak Kelet-Afrika számos országában. A lakosság 
Szomáliától Szudánig szenved a magas árak miatt, ami a segélyszervezetek munkáját is nehezíti, mert egységnyi 
pénzből kevesebb embert tudnak ellátni. Afrika szarván jelenleg 14 millió ember szorul ellátásra, és becslések szerint 
2022 végéig csak Szudánban 20 millió főre nőhet ez a szám.  

[Hiiraan] 
 
 

Az éhínség küszöbén áll Nyugat-Afrika 
Az ukrán háború hatásai elérték Nyugat-Afrikát is, amit a tavalyi rossz termés és a COVID-19 tovább súlyosbít. Ezek 
következtében mára 28 millió embernek van szüksége élelmiszersegélyre, mely szám nyár elejéig 38 millió főre nőhet. 
Mintegy 4 milliárd dollárra lenne szükség a válság kezeléséhez.  

[Apnews] 
 
 

300 civillel végzett a Wagner-csoport Maliban? 
A Human Rights Watch nevű szervezet szerint a mali kormányerők és az őket támogató Wagner-csoport zsoldosai 
március végén 300 civillel végeztek Maliban egy felkelő-ellenes művelet keretében. Az eseményről számos beszámoló 
jelent meg a közösségi médiában is. A gyilkosság célja valószínűleg a lakosság megfélemlítése volt. A mali kormány 
mind a gyilkosság tényét, mind a Wagner jelenlétét tagadta.  

[Voanews] 
 

 
Fegyveres csoportokat szerveznek a civilek Elefántcsontparton 
Az észak-elefántcsontparti lakosság egyre több fegyveres milíciát szervez, hogy gátat szabjon a dzsihádisták 
átszivárgásának Burkina Fasóból és Maliból. Az elmúlt évben több támadásra is sor került, és világosan látszik, hogy a 
szélsőségesek ki akarnak jutni a Guineai-öbölhöz. A kormányerők, amelyek létszáma nem elegendő a fenyegetés 
elhárításához, együttműködnek a civil csoportokkal. 

[Voanews] 
 

 

 

 

 

###  

https://hiiraan.com/news4/2022/Apr/185732/war_in_ukraine_exacerbating_food_crisis_in_the_horn_of_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://apnews.com/article/russia-ukraine-west-africa-africa-europe-niger-339dede4dda8bbbf6bcf58c6f26139c3
https://www.voanews.com/a/malian-forces-suspected-russian-fighters-killed-300-civilians-rights-group-says-/6516621.html
https://www.voanews.com/a/northern-ivory-coast-militias-supplement-security-as-further-instability-looms-/6516659.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Az éhség réme fenyegeti a Közel-Keletet 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz-ukrán háború bizonyos területeken súlyos 
élelmezésbiztonsági válságot idéz elő. A veszélyben lévő országok listáján olyan közel-keleti államok is vannak, 
amelyek az orosz és az ukrán búzától 80%-ot meghaladó arányban függnek. Ezek az országok – amelyek már 
egyébként is egymást követő gazdasági és politikai válságoktól szenvednek – most kénytelenek szembenézni az 
éhezés veszélyével, a búzaforrások elvesztésével és az alternatívák megtalálásának nehézségeivel is. E fejlemények 
jelentősen hozzájárulhatnak az itt élő emberek elvándorlásához is.  
 

[InfoMigrants] 
 

Száz bevándorló fulladt vízbe Líbiánál 
Mintegy száz bevándorló halt meg a Földközi-tengeren, miután elhagyták Líbiát egy túlzsúfolt hajón – közölte az 
Orvosok Határok Nélkül. A szervezet jelentése szerint négy embert mentettek ki egy gumicsónakon. A túlélők arról 
számoltak be, hogy legalább négy napig voltak a tengeren egy körülbelül száz embert szállító hajón. Az esettel 
kapcsolatban Filippo Grandi, az ENSZ főbiztosa Twitter-üzenetében azt mondta, hogy több mint 90 ember halt meg 
egy újabb tragédiában a Földközi-tengeren. 
 

[Al Ain] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###  

https://www.infomigrants.net/ar/post/39668/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://al-ain.com/article/drowning-migrants-libya-tragedy
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

A USAID vezetője Moldovába látogatott 
Április 7-én Moldovába látogatott Samantha Power, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének 
(USAID) vezetője. Az út során Palancára is betért, ahol először a UNHCR befogadótáborát, majd a határátkelőhelyet 
tekintette meg. A UNHCR és IOM munkatársai mellett moldovai önkéntesekkel és határőrökkel is találkozott, akikkel 
megvitatta a humanitárius válaszlépéseket arra az esetre, ha megnövekszik a Dél-Ukrajnából menekülő emberek 
száma. Power személyesen hallgatta meg a viszontagságaikról beszámoló, közelmúltban érkezett ukrán menekülteket 
is. A USAID vezetője továbbá ellátogatott Ștefan Vodă városába, ahol moldovai polgárokkal és önkormányzati 
képviselőkkel egyeztetett.  

[USAID] 
 
 

Az Európai Unió, Németország és Norvégia is további pénzügyi segítséget ajánlott fel Moldovának 
Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa április 5-én bejelentette, 
hogy az EU további 53 millió euróval kívánja támogatni Moldovát a menekültválság okozta nehézségek enyhítésében. 
Az unió támogatása a költségvetési támogatási program keretében valósul meg. A bejelentés a Moldovai Támogatási 
Platformot elindító berlini miniszteri konferencián hangzott el. Németország ugyanezen a napon bejelentette, hogy 
különböző adományozók egy 659,5 millió eurós támogatási csomagról döntöttek. A bejelentést Annalena Baerbock 
német külügyminiszter tette meg közös sajtótájékoztatóján moldáv, román és francia kollegáival, illetve a moldovai 
miniszterelnökkel. A berlini konferencián Norvégia is segítséget ajánlott fel. Az észak-európai állam 100 millió norvég 
koronás gyorssegélyt kíván Chișinău támogatására fordítani. 

[European Commission, DW és Reliefweb] 
 
 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága megduplázza segélyeit Ukrajnában 
Az ukrajnai háború minden idők egyik legnagyobb menekültügyi és humanitárius válságát idézte elő. A UNHCR 
szorosan együttműködik az ukrajnai helyi hatóságokkal a válságkezelésben. Az Ukrajnában maradó, belső menekültek 
ellátása érdekében a UNHCR alkalmazottai a helyi ukrán hatóságokkal együtt újítanak fel befogadóállomásnak 
alkalmas épületeket. Jelentős akadályokba ütközik a segélyek eljuttatása az ország azon részeibe, ahol aktív harcok 
folynak. Ennek ellenére Mariupolba, Herszonba, Harkivba és Sieverodonetskbe is több konvojt indított a UNHCR a 
társszerveivel. Ezzel mintegy 15 600 polgári lakos számára juttattak segélyszállítmányt. Április 6-án a kelet-ukrajnai 
Luhanszk megyéhez tartozó Sziverodonyeckbe szállítottak segélyt. Azon a területen az intenzív harcok során hetek 
óta szüntelenül ropogtak a fegyverek és olyan alapvető közműállátások is szüneteltek, mint az ivóvíz, a gáz- és az 
áramellátás. Háromezer személy szükségleteinek kielégítésére elegendő napelemes lámpát, takarókat, higiéniai 
termékeket, csecsemőtápszert és ponyvás lepedőket szállítottak a UNHCR járművei. 
 

[UNHCR] 
 
 

  

https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/apr-7-2022-administrator-power-visits-palanca-border-crossing-and-stefan-voda-region
https://ec.europa.eu/info/news/moldova-eu-steps-its-support-additional-eu53-million-2022-apr-05_en
https://www.dw.com/en/germany-and-partners-pledge-659-million-to-moldova-to-assist-with-ukraine-refugees/a-61363339
https://www.dw.com/en/germany-and-partners-pledge-659-million-to-moldova-to-assist-with-ukraine-refugees/a-61363339
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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Az Európa Tanács főtitkára sajtóközleményben ítélte el a bucsai atrocitásokat 
AZ Európa Tanács főtitkára, Marija Pejčinović Burić a bucsai atrocitásokról sajtónyilatkozatot adott ki április 6-án az 
alábbi tartalommal: „Megdöbbentőek azok a szörnyű képek, amelyek az orosz erők kivonulását követően az ukrajnai 
Bucsa városából és más Kijev melletti településekről érkező atrocitásokról készültek. Sürgős, teljes körű és független 
vizsgálatot kérek ezeknek a szörnyű bűntetteknek a kivizsgálására. Az elkövetőket bíróság elé kell állítani. 
Szolidaritásomat fejezem ki az ukrán néppel, amely óriási szenvedéssel néz szembe. Biztosítom az ukrán hatóságokat, 
hogy az Európa Tanács továbbra is készen áll arra, hogy segítséget nyújtson nekik ezekben a sötét időkben.” 

[Council Of Europe] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/statement-by-council-of-europe-secretary-general-marija-pejcinovic-buric-on-the-atrocities-in-bucha
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AMERIKA 

 

Ukrán menekültek új hulláma az Egyesült Államok határán 
Az elmúlt 10 napban több mint 2 000 ukrán érkezett az Egyesült Államok határához Mexikóból, csatlakozva a világ 
minden tájáról érkező kétségbeesett migránsokhoz. Helyi tisztviselők szerint a folyamat jelentős migrációs hullámhoz 
vezethet, főként azért, mert mindez egybeesik a járványügyi korlátozások feloldásával. A Tijuanába érkezők számának 
hirtelen növekedése azonnali kihívást jelent az amerikai határvédelem tisztviselői számára, akik már most készülnek 
az olyan országokból induló irreguláris migrációs hullámra, mint Honduras vagy Haiti. A helyzetet súlyosbítja, hogy az 
Egyesült Államok májustól enyhíteni fogja a Covid-19 miatt bevezetett vészhelyzeti határszabályok rendelkezéseit. 
Most az Egyesült Államoknak is meg kell találnia a módját, hogy befogadhasson több ezer embert, akik az orosz invázió 
elől menekülnek. 

[The New York Times] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

### 

https://www.nytimes.com/2022/04/06/us/ukraine-refugees-us-border.html
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ÁZSIA 

 

Súlyosan érinti az oroszországi kirgiz vendégmunkásokat az ukrajnai háború 
Kirgizisztán a világ egyik hazautalásoktól leginkább függő országa – ami azt jelenti, hogy nagymértékben támaszkodik 
arra az összegre, amelyet külföldön munkát vállaló állampolgárai küldenek haza. A Kirgizisztáni Nemzeti Bank szerint 
2021-ben a külföldre utazott vendégmunkások 2,75 milliárd dollárt utaltak haza, amely a közép-ázsiai állam GDP-jének 
negyedét teszi ki. Az ország gazdasági kilátásai most kiábrándítónak tűnnek. A Világbank szerint Oroszország ukrajnai 
inváziójának egyik következménye a posztszovjet országokba irányuló hazautalások csökkenése lehet. A Világbank 
szerint a kirgizisztáni gazdaság várhatóan 33%-kal fog visszaesni a hazautalások volumenének csökkenése miatt. Az 
intézmény szakértői a háború előtt 2022-re több mint 3%-os növekedést prognosztizáltak. 

[Open Democracy] 
 
 

Hegyi-karabahi hatóságok: a háború utáni társadalmi válság enyhült, a megfelelő életkörülmények biztosítottak 
A 2020-as hegyi-karabahi háború alatt 46 ezer ember menekült el a régióból, akik közül alig több mint 25 ezren tértek 
haza. A lakhatás és a foglalkoztatás továbbra is égető kérdések – ezekre a Hegyi-karabahi Társadalmi Fejlesztési és 
Migrációs Minisztérium próbál meg választ adni. Armine Petrosyan, a de facto Hegyi-Karabah Köztársaság szociális 
fejlesztési és migrációs minisztere az örmény Armenpressnek adott interjújában elmondta, számos segélyprogramot 
indítottak 2020 óta a lakhelyüket elhagyni kényszerülő emberek szociális problémáinak enyhítésére, melyeknek most 
látszik meg először az eredménye. 

[Armenpress] 
 
 

Thaiföld üldöztetésük ellenére visszaküldi a Mianmarból menekülőket 
A határfolyón át Thaiföldbe szökő mianmariakat a thai hatóságok időről időre önkéntes visszatérésre szólítják fel. A 
mianmari katonai junta tavaly februári hatalomátvétele óta tizenhétezren kértek menedéket Thaiföldön, közülük 
kétezren a határ mentén élnek. Tartózkodási körülményeik kifejezetten rosszak: vitorlavászon és bambusznád 
felhasználásával összetákolt viskókban tudtak menedéket találni. Szemtanúk szerint évtizedek óta nem volt ilyen 
heves a kisebbségek üldözése, a thai hatóságok azonban, amint kissé alább hagynak a szomszédban a cselekmények, 
máris küldik vissza a menekülőket Mianmarba. Az egyetlen útnak ennek elkerülésére a “rendőrségi kártya” 
megszerzése tűnik: közvetítőknek fizetett 10 dollárnyi thai baht megfizetésével kerülhető el a letartóztatás. 

[AP News] 

 

 

 

 
 

###  

https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-russia-labour-migrants-kyrgyzstan/
https://armenpress.am/eng/news/1080112/
https://apnews.com/article/only-on-ap-united-nations-thailand-myanmar-indonesia-21128b761ef13e31465f0a537a1b0b18
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

18 fogva tartott migránst engedett szabadon Ausztrália egy hónappal a parlamenti választás előtt 
Ausztrália három nagyvárosában, Melbourneben, Brisbaneben és Sydneyben fogva tartott bevándorlókat engedtek 
szabadon. A 18 személy közül többen máris el akarják hagyni az országot, ami nem meglepő, mivel 8-9 évig voltak 
fogva tartva. A hatóságok nem adtak magyarázatot arra, hogy mi a közös a kiszabadult  személyekben, ugyanakkor 33 
bevándorlót még mindig fogva tartanak az államszövetség területén. Három hét alatt ez volt a második szabadon 
engedési akció. 

[The Guardian] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://www.theguardian.com/australia-news/2022/apr/02/more-refugees-released-from-detention-ahead-of-australian-election

