
 
1 
 

 

 

 

 

Migrációs Körkép 

2022.04.18. ‖ 16. 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  

 
Frontex: 2022 januárja és márciusa között több mint 40 300 illegális határátlépés történt az EU külső határainál 
A 2016-os migrációs válság óta az idei év első negyedéve volt a legforgalmasabb az illegális határátlépések 
tekintetében – írja a Frontex legfrissebb jelentésében. A szervezet statisztikája szerint 2022 januárja és márciusa 
között több mint 40 300 illegális határátlépést észleltek, 57%-kal többet, mint egy évvel ezelőtt. Az öt legforgalmasabb 
útvonal: (1) az év első három hónapjában az összes illegális határátlépés közel fele a nyugat-balkáni folyosón történt. 
A január-márciusi időszakban a teljes szám 18 300 fölé emelkedett. A legtöbb érkező szíriai és afgán volt; (2) a kelet-
mediterrán útvonalon a vizsgált időszakban több mint kétszeresére (7 000) emelkedett az átkelések száma. A jelentős 
növekedés hátterében a Cipruson észlelt illegális határátlépések álltak. A legtöbb érkező Nigériából és Kongóból 
származott; (3) a nyugat-afrikai útvonalon az első negyedévben 70%-kal mintegy 5 850-re emelkedett az észlelések 
száma – leginkább marokkóiak és guineaiak próbálkoztak itt az átkeléssel; (4) az év első negyedévében a migrációs 
útvonalak közül a keleti szárazföldi határon tapasztalták a legnagyobb növekedést. Ez annak volt köszönhető, hogy 
néhány ukrán állampolgár illegálisan próbált átjutni a határon, bár az ukránok túlnyomó többsége legálisan érkezett 
a hivatalos határátkelőhelyeken keresztül. Az észlelések száma hétszeresére, több mint 950-re emelkedett; (5) a 
Csatornán át az Egyesült Királyság felé igyekvő irreguláris migránsok száma idén az egy évvel ezelőtti adatokhoz 
képest csaknem megháromszorozódott (8 900).   
 

 
[Frontex] 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/q1-illegal-border-crossings-into-eu-highest-since-2016-vvVOak
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Németország lakosságának több mint egynegyede bevándorló háttérrel rendelkezik 
A német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint Németországban a lakosság több mint negyede bevándorló  
háttérrel rendelkezik. A statisztikai hivatal arra számít, hogy a közelmúltban az ukrán menekültek beáramlása miatt a 
jövőben jelentősen megnő a külföldi származásúak száma. Az adatok szerint Németországban tavaly elérte a 22,3 millió 
főt a külföldi származásúak száma, ami a teljes népesség 27,2 százalékának felel meg. A statisztikák szerint a legtöbb 
németországi külföldi Törökországból, Lengyelországból, Oroszországból és Ukrajnából származik.  

[InfoMigrants] 
 
 

EU Alapok Afrikában: Németország volt a legnagyobb adományozó 2016 és 2021 között  
Az EU Vészhelyzeti Alap Afrikáért (EUTF) a 2015-ös migrációs válságot követően lépett életbe annak érdekében, hogy 
a jövőben ne kelljen további menekülthullámmal szembenéznie az Európai Uniónak. A mintegy ötmilliárd euró értékű 
Alap célja a gyors pénzátutalás bizonyos országoknak az irreguláris migráció kiváltó okainak kezelésére. Az elmúlt hat 
évben a támogatások közel egynegyede Németországból származott: 316 millió euró közvetlenül a német államtól, 
valamint további 891 millió euró más uniós fejlesztési alapokon keresztül. Emellett a Német Nemzetközi 
Együttműködési Társaság (GIZ) több mint 800 millió eurós költségvetésű EUTF-projektben vett részt, amivel a 
legnagyobb végrehajtó szervezetként tartják számon. Berlin leginkább a Száhel-régióban megvalósult projektekben 
érdekelt. 

[Deutsche Welle] 
 
 

Ausztria: közel negyvenezer menedékkérelmet nyújtottak be 2021-ben 
Az április 12-én közzétett adatok szerint összesen 39 930 menedékkérelmet nyújtottak be 2021-ben Ausztriában. Ez 
170%-os növekedést jelent 2020-hoz képest, amikor mindössze 14 775 kérelem érkezett az osztrák hatóságokhoz. Az 
emelkedés okát a koronavírus-járvány alatti szigorú határellenőrzési folyamat enyhülésében látják. Származási ország 
szerint szír állampolgárok érkeztek a legnagyobb számban (mintegy 16 300 kérelem), őket az afgánok követték (közel 
8 700 kérelem). Az elmúlt évben Németország, Franciaország, Spanyolország és Olaszország után Ausztria az ötödik 
helyen állt az Európai Unióban a menedékkérelmek számát tekintve. 

[Der Standard] 
 
 

Svájc: háromezer frankkal több támogatást kapnak a kantonok minden egyes ukrán menekült után  
A Szövetségi Tanács április 13-án döntött arról, hogy 18 ezer frankról 22 ezerre emelik a menedékkérők számára 
nyújtott ún. globális átalányösszeget. Ezt a támogatást a befogadó kantonok kapják, hogy előmozdítsák a menekült 
személyek integrációját. A plusz hozzájárulást legfőképpen nyelvkurzusokra kell fordítani, hogy az ukrán polgárok 
minél hamarabb munkába tudjanak állni és részt tudjanak venni a társadalmi életben. A kantonok szerint hosszútávon 
elégtelen ez a támogatás. 

[Nau.ch] 
 
 

Az Egyesült Királyság Ruandába szállítaná a szigetországba érkezett menedékkérőket 
Boris Johnson konzervatív brit miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint az Egyesült Királyság Ruandába szállítaná 
a szigetországba érkezett menedékkérőket. Az afrikai országba érkezésük után a menedékkérők kérvényezhetik majd 
áttelepítésüket egy harmadik országba, visszatérhetnek otthonukba vagy abba az államba, ahol már korábban 
menedékkérelmet adtak be. Végezetül letelepedési engedélyért is folyamodhatnak Ruandában. Johnson 
miniszterelnök bejelentése alapján egyelőre nem világos, hogy a javasolt rendszer minden menedékkérőre 
vonatkozna-e, vagy csak bizonyos csoportokra; esetleg csak azokra a személyekre, akik illegálisan léptek a 
szigetország területére. A tervezet részeként az Egyesült Királyság 120 millió fonttal támogatná Ruandát a 
menedékkérők átvételéért cserébe. A kormány által előterjesztett javaslatot még el kell fogadnia a brit parlamentnek.  
 

[The New York Times] 
 

 

https://www.infomigrants.net/ar/post/39813/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://www.dw.com/en/how-germany-manages-eu-funds-in-africa/a-61375626
https://www.derstandard.at/story/2000134859207/knapp-40-000-asyl-antraege-im-vorjahr-in-oesterreich
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/bund-zahlt-den-kantonen-3000-franken-pro-ukraine-fluchtling-66154719
https://www.nytimes.com/2022/04/14/world/europe/uk-rwanda-asylum-seekers.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20220415&instance_id=58545&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=89284&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
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Tiltakoznak egy yorkshire-i falu lakói az oda tervezett “görög stílusú” befogadóközpont ellen 
Mielőtt a tervek szerint a brit kormány Ruandába szállítaná a menedékkérőket, az égei görög szigeteken 
létrehozottakhoz hasonló migránstáborokban szállásolná el őket. Az egyik ilyen létesítmény egy korábbi katonai 
légibázison lenne Yorkshire grófság északi részén, Linton-on-Ouse-ban. A faluban lakó egyik nyugdíjas szerint 
érthetetlen a döntés, mivel a településen egyetlen üzlet van és a kocsma is bezárt, így nem tudni, a bevándorlók mihez 
tudnának ott kezdeni magukkal. Április 21-én közmeghallgatást tartanak az ügyben. 

[Daily Mail] 
 

 
Lövöldözés Boszniában: egy migráns meghalt, egy másik életveszélyesen megsebesült  
Az északnyugat-boszniai Bihać városközpontjában április 14-én 18 óra körül két migránscsoport közötti nézeteltérés 
fajult el annyira, hogy lőfegyvert is használtak. Vélelmezhetően egy afganisztáni és egy pakisztáni csoport közötti 
összecsapás torkollott tragédiába. A helyi rendőrfőnök megerősítette, hogy az egyik áldozat meghalt, míg a másikat 
életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították. Az elkövető elmenekült a helyszínről. Bihać városa és a közeli Lipa 
befogadóállomás fontos csomópontja a balkáni útvonalként számon tartott illegális migrációs útirány nyugati 
elágazásának. Bosznia-Hercegovinából sokan ott próbálnak bejutni Horvátországba.   

 [Klix.ba] 
 
 

A Kárpátaljáról menekülő magyar állampolgárok is jogosultak támogatásra  
A magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai menekültek nem jogosultak a harcok elől elmenekülőket megillető 
juttatásokra. E szabályok elsősorban azokat a kárpátaljai magyarokat sújtják, akik a könnyített honosítási eljárásnak 
köszönhetően magyarországi lakcím nélkül szerezték meg a magyar állampolgárságot. Az ő hátrányos 
megkülönböztetésük megszüntetése érdekében születtek azok a jogszabályok, amelynek értelmében ők létfenntartási 
támogatásként havi 22 800 forintot kapnak. Ez megegyezik a foglalkoztatást segítő támogatás összegével. Kiskorúak 
esetén havi 13 700 forint jár, ami a családi pótlék összegével egyezik meg. A támogatás alapvetően átmeneti jellegű, 
csak bizonyos feltételek teljesítése esetén és csak bizonyos ideig, a munkakeresés időszakára illeti meg a jogosultakat. 
A támogatás koncepcióját illetően az a legfontosabb tudnivaló, hogy a magyar állam azokat a rászorulókat segíti, akik 
a munkaerőpiacon maguktól nem találnak munkát, és őket sem elsősorban pénzzel támogatja, hanem a foglalkoztatási 
hivatalokon keresztül segít állást keresni, illetve munkát biztosít a közfoglalkoztatásban.  

[Karpat.In.ua] 
 
 

Közel ötmillióra nőtt az ukrán menekültek száma 
Közel ötmillió ember menekült el Ukrajnából az orosz invázió kezdete óta – derül ki az ENSZ április 15-i adataiból. Az 
ukrajnai menekültválság a második világháború óta tapasztalt leggyorsabban növekvő migrációs krízis. Az ENSZ 
menekültügyi szervezete, a UNHCR szerint összesen 4 796 245 millió ukrán állampolgár hagyta el az országot február 
24-e óta. 

[France24] 
 
 

5 700 üres otthont ajánlott fel az ukrán menekülteknek az Ír Vöröskereszt 
Liam O'Dwyer, az Ír Vöröskereszt főtitkára elmondta, hogy 5 700 üres otthont ajánlottak fel eddig az ukrán 
menekülteknek a szigetországban. A szervezet április 15. (péntek) estig minden felajánlóval felvette a kapcsolatot. 
O'Dwyer elmondta, hogy a kezdeti ajánlatok mintegy 40%-át nyomon követik, az ingatlanok értékelését elvégzik, majd 
miután elbírálták, megkezdik a kihelyezéseket. Az RTÉ Morning Ireland című műsorában nyilatkozva a főtitkár 
elmondta, hogy a folyamat a program nagyságrendje miatt „igazi kihívást jelent” a szervezetben dolgozóknak. 

[RTÉ] 
 

 
 
 
 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10718609/First-look-UKs-Greek-style-asylum-centre-migrants-held.html
https://www.klix.ba/vijesti/crna-hronika/pucnjava-u-centru-bihaca-ubijen-migrant-drugi-tesko-ranjen/220415151?utm_medium=Status&utm_source=Facebook&utm_content=220415151&utm_campaign=Klix.ba%20Facebook%20status&fbclid=IwAR2idFcqeYF7BieZHeKBWjRe2n1hPPVCkOSoW0xa8LTv7Jaq-_epQnsGnQU
https://life.karpat.in.ua/?p=98169&fbclid=IwAR3zr47isrjrRxnvibGdydYPljjdXH2vR_KkLGcl03ILfPVKY4rrXYCYdFM&lang=hu
https://www.france24.com/en/live-news/20220415-five-million-people-flee-war-in-ukraine
https://www.rte.ie/news/2022/0415/1292524-ukrainian-refugees/
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100 milliárd forintot kap Magyarország az Uniótól a menekülthullám kezelésére 
Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy az EU tagállamai idén  
összesen 3,5 milliárd euróval (mintegy 1300 milliárd forinttal) több forrást kapjanak az orosz invázió elől menekülők 
befogadásának megkönnyítése érdekében – derült ki kedden. „Az orosz agresszió miatt Ukrajnából menekülő 
személyek tagállamok általi befogadásának megkönnyítése érdekében a Tanács ma jogi aktust fogadott el. Ez összesen 
3,5 milliárd euró többletforrást biztosít az Ukrajnából idén fogadott menekültek számának megfelelően” – áll az 
Európai Unió keddi közleményében. A törvény módosításokat vezet be a kohéziós és európai területek helyreállítási 
támogatása (REACT-EU) keretében folyó előleg növelése érdekében.  

[Hungary Today] 
 
 

Görögország enyhíti szigorú migrációs politikáját az ukrán menekültek számára 
Görögország konzervatív kormánya immáron több mint két éve büszke képviselője saját „kemény, de igazságos” 
migrációs politikájának. Ennek oka főként a kelet-mediterrán útvonalon keresztül érkező közel-keleti és észak-afrikai 
migránsok magas száma. Az orosz invázió elől menekülő ukránok fogadtatása azonban merőben más a dél-európai 
országban. A France24 szerint egyre több közel-keleti és észak-afrikai migráns érzi úgy, hogy nem igazságos a 
rendszer velük szemben, hiszen míg a görög kormány csökkentette a számukra elérhető juttatásokat, Notisz Mitaracsi 
migrációs miniszter márciusban kiemelte, az ukránok „igazi menekültek” – ennek megfelelően könnyített honosítási 
eljáráson vehetnek részt.  

[France24] 
 
 

Litván határőrség: Oroszország migrációs válságot robbanthat ki az EU keleti határszakaszán 
Oroszország irreguláris migránsok beáramlását indíthatja el az EU keleti tagországaiba, megtorlásul az ukrajnai 
invázió miatt bevezetett szankciókra – figyelmeztetett Rustamas Liubajevas, a Litván Állami Határőrség (SBGS) 
parancsnoka. A Nyugat hasonló válaszlépéssel vádolta a fehérorosz rezsimet tavaly, amikor a Közel-Keletről és 
Afrikából migránsok ezrei özönlöttek az EU keleti határai felé. Több tagállam szerint is Minszk hibrid támadást intézett 
a szövetséggel szemben. „Az ilyen példátlan szankciókkal összefüggésben vagy hátterében az Oroszországi Föderáció 
valószínűleg hibrid intézkedéseket is fog hozni az EU-val szemben. Nemcsak Litvánia ellen. Most az EU teljes keleti 
külső határáról beszélek Norvégiától Szlovákiáig vagy Lengyelországig” – mondta szerdán újságíróknak a litván 
parlamentben.  

[The Baltic Times] 
 
 

A cseh kormány applikációt indít az ukránok megsegítésér 
A cseh Munkaügyi és Szociális Minisztérium (MPSV) „Smart Migration” néven mobiltelefonos alkalmazást indít az 
Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére. Az alkalmazás lehetővé teszi a külföldi állampolgárok, így az ukránok 
számára is, hogy saját nyelvükön kapjanak megoldást azokra a gyakorlati helyzetekre, amelyekkel meg kell küzdeniük 
a Cseh Köztársaságba érkezésük után, beleértve a foglalkoztatást, az egészségügyet és az oktatást. Az alkalmazás 
kulcsfontosságú funkciója az interaktív oktatóanyagok gyűjteménye, amelyek megkönnyítik a szükséges információk 
megtalálását.  

[Prague Morning] 
 
 

Fehéroroszország vízummentességet vezetne be az uniós polgárok számára 
Az Európai Unióval fennálló kapcsolatai erősítése érdekében Fehéroroszország igyekszik lehetővé tenni a szomszédos 
uniós országok (Lettország, Litvánia és Lengyelország) állampolgárainak vízummentes belépését az országba. A Ria 
Novosztyi jelentése szerint a fehérorosz Állami Határügyi Bizottság olyan módszeren dolgozik, amely lehetővé teszi, 
hogy a polgárok egyidőben igazolvány nélkül is felkereshessék a határzónát. A 2021-es uniós-fehérorosz migrációs 
konfliktust megelőzően a kelet-európai ország a turizmus előmozdítása érdekében vízummentességet ajánlott fel a 
repülőtereken keresztül az országba belépő külföldi személyeknek 30 napra.  

[Republicworld] 
 

https://hungarytoday.hu/ukrainian-russian-war-european-union-eu-funds-hungary-refugees/
https://www.france24.com/en/live-news/20220410-greece-softens-tough-migration-policy-for-ukrainians
https://www.baltictimes.com/russia_might_spark_migration_crisis_in_eu_s_east___lithuania_s_sbgs/
https://www.praguemorning.cz/smart-migration-app/
https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/belarus-looking-to-implement-visa-free-regime-for-citizens-of-neighbouring-eu-nations-articleshow.html
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Nem tudja személyazonosságát igazolni, ezért nem tudja felvenni nagy összegű sorsjegy-nyereményét az algériai 
migráns Belgiumban 
250 ezer eurót nyert kaparós sorsjeggyel egy 28 éves algériai irreguláris bevándorló, melyet néhány hete a belgiumi 
Zeebrugge-ben vásárolt. A nyereményt azonban nem tudja felvenni, mivel ügyvédje segítségével éppen Algériából 
próbálja beszerezni a személyazonosságát igazoló okiratokat. A jogász elmondása szerint ügyfele ígéretet kapott a 
hatóságoktól arra, hogy a pénz átvételéig nem toloncolják ki. A sorsjegyet egy brugge-i bíróság épületében őrzik, 
amellyel a nyertesnek majd Brüsszelben kell jelentkeznie az összegért. 

[The Guardian] 
 
 

Embercsempészt tartóztatott le a bosznia-hercegovinai határőrség 
A bosznia-hercegovinai határőrség bejelentése szerint a határőrök meggátolták 26 migráns illegális belépését az 
ország területére. A közlemény szerint a 26 migráns egy hajón próbált Szerbia felől bejutni az ország területére. A 
határőrség bejelentése szerint az elfogott migránsok nagy része Indiából érkezett, az afgán állampolgárságú 
embercsempészt pedig átadták az ügyészségnek.  

[Sarajevo Times] 
 
 

4 feltételezett embercsempészt tartóztattak le Görögországban 
A görög hatóságok bejelentése szerint a rendőrség négy feltételezett embercsempészt tartóztatott le Rodosz szigetén. 
A hatóságok szerint további három, az embercsempészek csoportjához tartozó személyt vettek őrizetbe Athénban. A 
csempészhálózat a Rodoszon partot érő migránsokat hotelekbe szállította, majd hamis okmányokkal látta el őket az 
utazásuk folytatásához. 

[Schengen Visa Info] 
 
 

Öt éve folyamatosan csökken Albánia lakossága 
Az INSTAT kutatóintézet felmérése szerint Albánia lakossága 1,3%-kal csökkent 2021 során, ennek következtében 
pedig az ország lakossága öt éve folyamatosan csökken. Az INSTAT adatai szerint tavaly 42 048 személy vándorolt ki 
az országból, ami évek óta a legmagasabb mért adat. A felmérés szerint a csökkenés a COVID-19 hatásainak, az 
elvándorlásnak, illetve a társadalom elöregedésének köszönhető.  
 

[Albanian Daily News] 
 
Törökország idén már 21 087 illegális bevándorlót toloncolt ki  
A Török Migrációkezelési Igazgatóság szerint az év eleje óta 21 087 illegális bevándorlót toloncoltak ki az országból, 
melyek közül 9 654-en afgán, 4 206-an pakisztáni, további 7 227-en pedig egyéb országok állampolgárai voltak. A 
kitoloncolásokhoz 28 charterjáratot vettek igénybe. Az igazgatóság szerint a migránsokat csempésző bűnözők a 
közösségi média felületén hirdetik magukat. Az igazgatóság kiemeli, hogy bár a csempészek folyamatosan új 
módszereket alkalmaznak, amellyel aláássák az ország illegális migráció ellen folytatott küzdelmét, a török 
határvédelem példásan – az európai átlagot meghaladva – helytáll az illegális migráció visszaszorításában. A 2021-es 
évben Törökország 451 096 illegális migráns belépését akadályozta meg az ország keleti és déli határain. 
 

[DHA] 
 
 
 

 
 

###  

https://www.npr.org/2022/03/24/1088573041/australia-new-zealand-boat-refugees
https://sarajevotimes.com/border-police-members-prevented-the-smuggling-of-migrants/
https://www.schengenvisainfo.com/news/four-suspected-migrant-smugglers-arrested-in-greece/
https://albaniandailynews.com/news/albania-s-population-shrinks-in-2021-instat--1
https://www.dha.com.tr/gundem/goc-idaresi-sene-basindan-bugune-kadar-21-bin-87-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-2055226
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AFRIKA 

 

Legalább 100 embert mészároltak le Nigériában 
Folytatódik az erőszak spirálja Nigériában. Muszlim fuláni fegyveresek négy falut támadtak meg, és legalább 100 
keresztény hauszát mészároltak le. Több ezer ember menekülte el otthonából, amelyeket a támadók felgyújtottak. A 
nigériai kormány rendőröket és katonákat vezényelt a térségbe. 

[Apnews] 
 
 

Az EU leállítja mali kiképzőmisszióját  
Az Európai Unió tagállamai úgy döntöttek, hogy leállítják a mali hadsereg kiképzését végző EUTM Mali 
kiképzőmissziót. A döntés hatterében az orosz Wagner-csoport jelenléte, illetve a mali hadsereg által elkövetett 
emberi jogi atrocitások állnak. Mali az illegális migráció egyik fontos tranzit- és kibocsájtó-országa. 

[Voanews] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

###  

https://apnews.com/article/business-nigeria-africa-dd42365974da5e66aacfc7a461869b50
https://www.voanews.com/a/eu-halting-military-training-in-mali-but-staying-in-sahel/6525664.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Olaszország az illegális bevándorlás elleni küzdelem módjairól tárgyalt Líbiával 
Giuseppe Puccini, Olaszország líbiai nagykövete Nadzslá' al-Manqús líbiai külügyminiszterrel és nemzetközi 
együttműködési miniszterrel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatokról, valamint a két ország közötti együttműködés 
fokozásáról, különösen az illegális bevándorlás ügyében. Az olasz nagykövet megerősítette, hogy országa támogatja a 
líbiai egységkormány erőfeszítéseit a biztonság és stabilitás elérése érdekében, hozzátéve, hogy egy szilárd lábakon 
álló Líbia alapvető és fontos tényező a mediterrán térség kiegyensúlyozottsága és a migránsválság kezelése 
szempontjából. 

[Akhbarelyom] 
 
 

„Jelentős számú” migránst küldenek vissza Spanyolországból Marokkóba  
A múlt hét végén Spanyolország és Marokkó új szakaszba lépett a két ország közötti bilaterális kapcsolatokat tekintve. 
További gazdasági együttműködést, új repülési útvonalakat és kedvezőbb politikai légkört  óhajtanak kialakítani. Ezzel 
párhuzamosan Spanyolország vissza akarja küldeni Marokkóba azokat a migránsokat, akik nem jogosultak 
menedékjogra. Spanyol kormányzati források azt közölték, hogy terveik szerint a Kanári-szigetekre érkező, 
menedékjogra nem jogosult bevándorlókat visszaszállítják Marokkóba, ha azok korábban onnan indultak útnak. 

[InfoMigrants] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###  

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3727145/1/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%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
https://www.infomigrants.net/en/post/39786/significant-numbers-of-migrants-to-be-sent-back-to-morocco-from-spain
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

Az EU-nak gondoskodnia kell az ukrán háború elől menekülő gyerekekről 
Az európai parlamenti képviselők az ukrajnai háború elől menekülő gyermekek biztonságos elhelyezését kérik Az 
Európai Parlament 509 szavazattal, három ellenszavazat és 47 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában az 
erőszak elől menekülő gyerekek és fiatalok védelméhez és az őket befogadó közösségekbe való integrációhoz 
szükséges intézkedéseket sorol fel. „Minden gyermeknek joga van a védelemre az erőszakkal, a kizsákmányolással és 
a bántalmazással szemben” – jelentik ki a képviselők, és felszólítják a tagállamokat, hogy nyújtsanak védelmet a 
hozzájuk érkező ukrán gyerekeknek, valamint lépjenek fel a gyermekkereskedelem, az illegális örökbefogadások és a 
gyermekbántalmazás egyéb fajtái ellen. A határokon gyermekvédelmi szakembereknek is jelen kellene lenniük a 
kiszolgáltatott kiskorúak gyors és pontos beazonosítása, személyazonosságuk és nemzetiségük megállapítása és 
egyéni szükségleteik feltérképezése érdekében. A befogadó országnak biztosítania kell, hogy a gyerekek ugyanúgy 
járjanak iskolába és ugyanúgy hozzájussanak az egészségügyi ellátáshoz, mint a helyiek. A parlament a családegyesítési 
céllal történő áthelyezések mellett érvel, és az életmentő kezelésre szoruló gyerekek és fiatalok szolidaritáson alapuló 
elosztását kéri. 
 

[Európai Parlament] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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AMERIKA 

 

Az USA kormányzata 25%-kal csökkentené az irreguláris migránsok fogva tartására szolgáló központok 
kapacitását 
A 2023. pénzügyi évre benyújtott költségvetésben Joe Biden demokrata amerikai elnök kormányzata 25 000 férőhely 
finanszírozását irányozta elő az irreguláris migránsokat fogva tartó központokban, amely 25%-os csökkenés az előző 
évhez képest (34 000 férőhely). A csökkentés annak a jele, hogy a kormány fokozatosan áttér az irreguláris migránsok 
fogva tartásáról a bokára rögzíthető megfigyelő eszközök és más alternatívák (alternatives to detention – ATD) 
használatára. Jelenleg körülbelül 200 000 irreguláris migránst figyelnek meg az Egyesült Államok hatóságai különféle 
hordozható eszközökkel.   
 

[The New York Times] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

### 

https://www.nytimes.com/2022/03/25/us/politics/biden-immigration-detention-beds.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-us-immigration&variant=show&region=MAIN_CONTENT_1&block=storyline_top_links_recirc
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ÁZSIA 

 

37 éves rohingya nőt szakított el családjától és toloncolt ki India 
Két hete Kasmír tartományból toloncoltak ki Mianmarba egy rohingya nőt magyarázat nélkül az indiai hatóságok. 
Férje és három gyermeke ott maradt Dzsammu városában. A nőt a Hiranagar börtönben 275 rohingya társával együtt 
tartották fogva. A férj állítása szerint sem ő, sem a gyermekeik nem értik, hogy a nőt miért választották el tőlük, a 
kitoloncolásról a gyermekek, akik az év elején látták utoljára anyjukat, a médiából értesültek. Több Dzsammuban lakó 
rohingya tervezi, hogy India más városaiban vagy Bangladesben keres menedéket. 

[The Guardian] 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

### 

https://www.theguardian.com/global-development/2022/apr/14/deportation-rohingya-woman-india-myanmar-fear-crackdown

