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Migrációs Körkép 

2022.05.02. ‖ 18. 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: többen térnek vissza Ukrajnába, mint amennyien érkeznek onnan 
Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter nyilatkozatában elmondta, hogy a március közepi napi 15 ezerről 2 000-re 
csökkent az Ukrajnából érkezők száma. A miniszter azt is kiemelte, hogy körülbelül napi 20 ezer ember szeretne 
visszatérni szülőföldjére a lengyel határon keresztül. A hivatalos adatok szerint közel 390 ezer ukrán menekült 
tartózkodik Németország területén, de számuk magasabb lehet a regisztráció hiánya miatt. 

[Tagesschau] 
 
 

Németország: hat hónappal hosszabbították meg a határellenőrzést egy osztrák szakaszon  
A német-osztrák határ bajorországi szakaszán már 2015 óta végeznek ellenőrzést a hatóságok. Németország a jelenlegi 
migrációs helyzetre hivatkozva jelezte az Európai Bizottság részére az ellenőrzések fenntartásának szándékát. 
Eközben az Európai Unió Bírósága április 26-án arról döntött, hogy a schengeni térség határellenőrzési folyamatai 
már nem jogszerűek, és csak abban az esetben lehet fenntartani az intézkedést, amennyiben a közrendet vagy a belső 
biztonságot újabb komoly veszély fenyegeti. Bár a döntés kifejezetten az Ausztria és Szlovénia közötti ellenőrzésekre 
vonatkozik, Németországban is vitát okozott a parlamentben. 

[BR24] 
 
 

16 éves csaló ígért megoldást ukrán hadköteleseknek illegális határátlépésre 
Az ukrán állami határőrszolgálat közleménye szerint a határőrök leleplezték azt a 16 éves csalót, aki katonaköteles 
férfiakat zsákmányolt ki. A fiatal szélhámos megígérte a hadköteles férfiaknak, hogy segít elhagyni Ukrajnát. Az ukrán 
határőrség szerint a kiskorú a @propusk_ukr internetes csatorna segítségével találta meg áldozatait. Azt ígérte, hogy 
a határ átlépéséhez szükséges hamis okmányokat ad és minden kérdést egyeztet a határőrséggel. Miután az előleget 
átutalták bankkártyájára, megszakította kapcsolatát az ügyfelekkel. 
 

[Karpatinfo] 
 

Bezártak egy boszniai befogadóállomást 
Az északnyugat-boszniai Velika Kladusán üzemeltetett befogadóállomást bezárták. 2018-ban a balkáni migrációs 
útvonalon a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti határszakasz Velika Kladusához közeli részén jelentős 
számú migráns próbálkozott a határátlépéssel, ezért nyitották meg az itteni befogadóállomást. A most bezárt tábor 
mintegy 200 lakóját a Bihács melletti Lipa befogadóállomásra szállították át.   

[Avaz.ba] 
 
 

Lemondott a Frontex vezetője  
Bejelentette lemondását Fabrice Leggeri, az Európai Határ- és Partvédelmi ügynökség (Frontex) vezetője. Leggeri 
lemondásához elsősorban a Frontex-szel kapcsolatba hozható illegális visszakísérési ügyek, valamint a 2021-ben a 
szervezett ellen megindított OLAF vizsgálat vezettek.  

[AP News] 

https://www.tagesschau.de/inland/gefluechtete-ukraine-faeser-101.html
https://www.br.de/nachrichten/bayern/grenzkontrollen-zu-oesterreich-verlaengert-gruene-veraergert,T4DUmRs
https://www.karpatinfo.net/2022/4/28/16-eves-csalot-lepleztek-le-ukrajnaban-foto-200058668
https://avaz.ba/vijesti/bih/738151/zatvoren-prihvatni-centar-za-migrante-u-velikoj-kladusi
https://apnews.com/article/europe-germany-migration-berlin-european-union-6279b2dab1fb11540e630c508fb1f68b
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Az Európai Unió Bírósága: Jogellenesek voltak Ausztria határellenőrzései 
Az Európai Bíróság az EU joggal ellentétesnek nevezte az Ausztria által foganatosított határellenőrzéseket az ország 
Szlovéniával és Magyarországgal közös határszakaszán. Ausztria 2015-ben vezette be a határellenőrzéseket a 
migrációs nyomás kontrolállására, ám azok jelenleg is érvényben vannak. A Bíróság döntése szerint Ausztria esetében 
a Schengeni Zónában végrehajtott határellenőrzései már nem tekinthetők vészmegoldásnak, ennek köszönhetően 
pedig EU-jogba ütköznek.  

[Euronews] 
 
 

18 migránst és egy embercsempészt tartóztattak fel Észak-Macedóniában  
Az észak-macedón rendőrség bejelentése szerint 18 migránst és egy embercsempészt tartóztattak fel az ország déli 
határainál. Az őket kísérő észak-macedón férfit egy rövid üldözés után a hatóságok őrizetbe vették. Az elfogott 
embercsempészt és migránsokat a hatóságok a gevgelijai befogadóközpontba szállították.  

[AP News] 
 
 

Folytatódik a falépítés a török-iráni határon 
A törökországi Van tartományban elkészült a határfal újabb 40 kilométeres szakasza, melynek célja az Irán felől érkező 
illegális határátlépések megakadályozása. A török célkitűzés szerint Van tartomány és Irán teljes határán, 295 
kilométeren fal épül, amelynek munkálatait 2023-ra tervezik befejezni. A török csendőrség a határfal épülése közben 
folyamatosan járőrözik a térségben. Az idei év első négy hónapjában 55 652 illegális határátlépési kísérletet 
akadályoztak meg. 

[Hürriyet] 
 
 

Csaknem hárommillió ukrán menekült Lengyelországba 
Ahogy a kelet-ukrajnai konfliktus tovább eszkalálódik, immáron több mint 5 millió ukrán, főként nők és gyermekek 
menekültek el a szomszédos országokba. Mára csaknem 3 millió ukrán menekült érkezett Lengyelországba, ahol a 
Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) igyekszik biztonságot és támogatást nyújtani a bajba jutottaknak. Az IRC három 
lengyelországi szervezettel működik együtt, ezek a Lengyel Vöröskereszt, a Lengyel Fórum a Migrációért és a Lengyel 
Nemzetközi Segélyek Központja. 

[International Rescue Committee] 
 
 

Kevesebb ukrán érkezett Svédországba, mint amire számítottak 
A vártnál kevesebb menekült kért menedékjogot és védelmet Svédországban, egy részük pedig már vissza is tért 
Ukrajnába – derült ki Anders Ygeman integrációs és migrációs miniszter szerdai sajtótájékoztatóján. Az ukrajnai 
háború kezdete óta 34 400 ukrán kért védelmet Svédországban – jelentette ki Ygeman, hozzátéve, hogy ennek ellenére 
tapasztalnak körkörös migrációs tendenciákat az ukrán állampolgárokkal összefüggésben. Mikael Ribbenvik, a Svéd 
Migrációs Ügynökség főigazgatója szerint a jelenlegi forgatókönyv szerint 2022-ben 80 ezer ukrán kérhet védelmet 
Svédországban a legaggasztóbb forgatókönyvek szerint várt 200 ezer helyett. 

[Euractiv] 
 
 

Először távozott több ukrán Lengyelországból, mint amennyi érkezett 
Először fordult elő az ukrajnai háború február 24-i kezdete óta, hogy több ukrán hagyta el Lengyelországot, mint 
amennyien érkeztek. A meglepő adatról Paweł Szefernaker belügyminiszter-helyettes számolt be szombaton, 
hozzátéve, hogy a tendencia megismétlődött vasárnap is. Először fordult elő az is a háború kezdete óta, hogy tömött 
sorok alakuljanak ki a határátkelőhelyeken Ukrajna irányába. Szombaton 800 személygépkocsi és 250 kamion várta, 
hogy beléphessen dorohuszki irányából az ukrajnai Medykába, melynek eredményeképp 700 gépjárműből álló sor 
alakult ki.  

[Notes from Poland] 
 

https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/28/can-eu-countries-introduce-border-checks-between-each-other-this-is-what-the-ecj-says
https://apnews.com/article/europe-arrests-greece-migration-european-union-3e0fc04ccc95a80d5c0185fa5d4062a5
https://www.hurriyet.com.tr/video/sinirda-jandarma-tarafindan-yapilan-kacak-gocmen-operasyonu-goruntulendi-42051225
https://www.rescue.org/press-release/ukraine-almost-3-million-people-flee-poland-irc-scales-response-reach-people-need
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/sweden-receives-fewer-ukrainian-refugees-than-expected/
https://notesfrompoland.com/2022/04/25/more-ukrainians-leaving-poland-than-arriving-for-first-time-since-russian-invasion/
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Az ukrajnai gyermekek csaknem 2/3-a elhagyta otthonát a háború miatt 
Csaknem 5,4 millió ukrán hagyta el országát az orosz invázió február 24-i kezdete óta – közölte csütörtökön az ENSZ. 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) becslései szerint a belföldi mozgásokkal együtt számítva az ukrajnai 
gyermekek csaknem kétharmada hagyta el otthonát a támadások miatt. Belföldön összesen 7,7 millió ember volt 
kénytelen lakóhelyet változtatni a szervezet becslései szerint. 

[NDTV] 
 
 

Újra megindulhatnak a Fehéroroszországban tartózkodó migránsok Lengyelország felé  
Ismét növekszik azoknak a száma, akik irreguláris eszközökkel próbálják meg átlépni a fehérorosz-lengyel határt – 
számolt be róla a lengyel határvédelem. A tavasz beköszöntével egyre növekszik az Európai Unió minden külső 
határszakaszán azoknak a száma, akik irregulárisa akarnak majd a szövetség területére lépni. A lengyel határvédelem 
legfrissebb jelentései szerint hétfőn 103-an próbáltak meg irregulárisan bejutni országukba Fehéroroszország 
irányából. A letartóztatott személyek között volt jordániai, marokkói és szenegáli állampolgár is.  

[InfoMigrants] 
 
 

Lehallgatásokkal gyakorolhattak pszichológiai nyomást a fehéroroszok a litván határőrökre 
Fehérorosz tisztek lehallgathatták a litván határőrök telefonadatait az illegális migrációs válság idején a tavalyi évben, 
ezzel pszichológiai nyomást gyakorolva rajtuk – közölte a litván titkosszolgálat. Fehéroroszország aktívan használta a 
kommunikációs hírszerzést a litván katonák és a litván-fehérorosz határt védő Állami Határőrség tisztjei ellen. „A 
rendelkezésre álló információk szerint [a határőrök] mobilkommunikációs metaadatait lehallgatták, majd 
befolyásolási célú műveletekre használták fel” – állapítja meg Litvánia Állambiztonsági Minisztériuma (SSD) az évente 
megjelenő nemzeti fenyegetettség-értékelésről szóló dokumentumában, melyet az ország katonai hírszerzésével, a 
Honvédelmi Minisztérium 2. Nyomozó Főosztályával együttműködésben készítettek. 

[Delfi] 
 
 

Lengyelország: Az őrizetbe vett szíriai menedékkérők folytatják az éhségsztrájkot 
Kilencedik napja tart az éhségsztrájk, melyet szíriai menedékkérők egy csoportja tart egy Varsótól délre fekvő 
menekültközpontban. A férfiak szerint a lengyel hatóságok „bűnözőkként” kezelik őket. Az érintettek április 19-én 
kezdték meg tiltakozásukat a lengyelországi Lasznowola Külföldiek Őrzőközpontjában. Ezt a lépést állításuk szerint a 
csalódottság és reményvesztés váltotta ki. „Sajnáljuk, hogy ezt kell tennünk” – írták a férfiak angol nyelvű levelükben, 
melyet a lengyel Külföldiek Hivatalának és a központ vezetőjének írtak az éhségsztrájk kezdetekor . 

[InfoMigrants] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

###  

https://www.ndtv.com/world-news/russia-ukraine-war-ukraine-civilians-ukrainian-fugitives-touches-nearly-5-4-million-mark-amid-russian-invasion-2928840
https://www.infomigrants.net/en/post/40121/poland-warns-migrants-from-belarus-on-the-rise-again
https://www.delfi.lt/en/politics/belarusians-intercepted-lithuanian-border-guards-phones-for-psychological-impact.d?id=90095993
https://www.infomigrants.net/en/post/40162/poland-detained-syrian-asylum-seekers-continue-hunger-strike
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AFRIKA 

 

Éhínségre figyelmeztetnek a segélyszervezetek Kelet-Afrikában 
Az aszály, a fegyveres konfliktusok és az élelmiszerár-növekedés hatására 14 millió ember került az éhínség szélére 
Kenyában, Etiópiában és Szomáliában. Az ENSZ és más segélyszervezetek szerint ez a szám júniusra 20 millió főre 
emelkedhet. A becslések szerint több mint 4 milliárd USD-nyi új forrásra lenne szükség a katasztrófa elkerüléséhez. 

[Hiiraan] 
 

Jelentősen nőtt a belső menekültek száma Szomáliában 
Az aszály hatására jelentősen nőtt a belső menekültek száma a kelet-afrikai országban. Az ENSZ adatai szerint 2022 
első három hónapjában félmillió ember hagyta el lakóhelyét, ezzel 1,3 millió fölé nőtt az IDP-k száma Szomáliában. Az 
előrejelzések szerint a következő hónapokban további 1,4 millió ember hagyhatja el otthonát. Jelenleg 7,7 millió ember 
szorul valamiféle ellátásra, 30 %-kal több, mint egy éve. 

[Hiiraan] 
 

Guardian: az aszály a mi hibánk – engedjünk be több bevándorlót 
Meglehetősen különös érvelés jelent meg a Guardian hasábjain. A Sally Hayden jegyezte véleménycikk amellett érvel, 
hogy mivel a klímaváltozásért elsősorban a nyugati világ kibocsátása felel – Nagy-Britannia például 520-szor több 
üvegházhatású gázt termelt 2018-ban, mint Szomália –, ezért kompenzációképpen engedjünk be több olyan 
bevándorlót, akik a klímaváltozásnak különösen kitett térségekből származnak. 

[Guardian] 
 

Folytatódtak a dzsihádista támadások a Száhelben 
Burkina Fasóban tizenöt ember, köztük kilenc katona vesztette életét két támadásban. A felkelők miatt már 2 millió 
ember menekült el lakóhelyéről a nyugat-afrikai országban. 

[Apnews] 
 

 

 

 

 

 

 

###  

https://hiiraan.com/news4/2022/Apr/185979/aid_agencies_appeal_for_urgent_funding_to_avert_food_crisis_in_eastern_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Apr/185981/unhcr_says_500_000_people_displaced_by_drought_in_somalia_in_three_months.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/27/droughts-somalia-migrants-global-heating-starvation-europe
https://apnews.com/article/ouagadougou-burkina-faso-africa-al-qaida-e1d01d80d1648db02361111a3a73fe9f
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Elsüllyedt egy bevándorlókkal teli hajó Libanonnál 
Még mindig kutatnak a libanoni Tripoli város partjainál azon bevándorlók holttestei után, akiknek hajója április 23-án, 
szombaton felborult, miközben Ciprus partjait próbálták elérni. A tripoli kikötői adminisztráció azt közölte, hogy 
megtalálták egy nő holttestét, így hétre nőtt az áldozatok száma, miután korábban hat holttestet találtak a hatóságok, 
amelyek közül az egyik egy csecsemőé volt. A kikötő főigazgatója a Reutersnek adott interjújában azt is jelezte, hogy 
a hajón tartózkodó bevándorlók libanoniak, szíriaiak és palesztinok voltak. 

[InfoMigrants] 
 

Több mint 500 bevándorlót tartóztattak fel, miközben Líbiából Európába hajóztak 
A líbiai hatóságoknak több mint 500 bevándorlót sikerült feltartóztatniuk, miközben a líbiai partokról Európába 
indultak. A migránsokat – akiknek többsége Bangladesből érkezett – egy, a líbiai fővárosban, Tripoliban található 
kormányzati központba szállították át. Az elmúlt időszakban a Földközi-tengeren több száz elfogási és mentési 
művelet, valamint több tucat fulladásos eset történt. A bevándorlók általában öreg halászhajókon, valamint rozoga 
csónakokon érkeznek, ami miatt gyakoriak az őket érő balesetek. 

[Euronews Arabic] 
 

Az orosz invázió veszélyezteti a Közel-Kelet élelmezésbiztonságát  
Oroszország ukrajnai inváziója a globális búza- és gabonakereskedelem egészét érinti, különösen a MENA-régióban. 
Oroszország és Ukrajna együttesen a világ globális búzaexportjának nagyjából egyharmadát, a kukoricaexportjának 
20%-át és a napraforgóolaj-exportjának 80%-át adják. Az invázió február végi kezdete óta a búza ára a közel-keleti és 
észak-afrikai országokban csaknem 30%-kal nőtt. Az ENSZ Világélelmezési Programjának ügyvezető igazgatója, David 
Beasley szerint ez a helyzet könnyen eredményezhet akár 100-200%-os áremelkedést is olyan helyeken, mint Szíria. 
Az emelkedő infláció, a megnövekedett nyersanyagárak és az ellátási lánc zsúfoltsága könnyen gazdasági sokkal járhat 
idén nyáron a MENA-régióban, mely példátlan méretű, Európába irányuló migrációs hullámot hozhat létre. 

[CNBC] 
 

Több mint 15 ezren vándoroltak Izraelbe az ukrajnai háború kezdete óta  
Az elmúlt két hónapban közel 9 000 ember vándorolt Ukrajnából Izraelbe – közel háromszor annyi, mint 2021-ben –, 
továbbá 6 000 orosz és 400 fehérorosz az orosz invázió kezdete óta – közölte az adatokért felelős minisztérium 
hétfőn. További 10 ezer ember jelezte érdeklődését a bevándorlás iránt – tették hozzá. Noha ez a jelenlegi bevándorlási 
hullám messze a legnagyobb a Szovjetunió 30 évvel ezelőtti bukása óta a régióból Izraelbe, ugyanakkor messze 
elmarad a 100 ezer menekültről szóló kezdeti előrejelzéstől. 

[The Times of Israel] 

 
 
 
 

###  

https://www.infomigrants.net/ar/post/40101/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B6%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://arabic.euronews.com/2022/04/24/more-than-500-migrants-were-intercepted-as-they-sailed-from-libya-to-europe
https://www.cnbc.com/2022/04/28/russia-ukraine-war-threatens-the-middle-easts-food-security.html
https://www.timesofisrael.com/over-15000-have-immigrated-to-israel-since-russia-invaded-ukraine-ministry/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

Az UNHCR elítéli az Egyesült Királyságban bevezetett menekültügyi szigorításokat 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) aggodalmát fejezte ki a Nagy-Britanniában bevezetett menekültügyi 
szigorítások miatt. Boris Johnson kormánya Ruandával állapodott meg, hogy az elsősorban gazdasági megfontolásból 
Nagy-Britaniába illegálisan érkező, fiatal migráns férfiakat az afrikai országban helyezzék el az e célra épített 
menedékházakban és ott folytassák le az eljárást. Ezzel az embercsempészek vitorláiból is kifognák Jonson szerint a 
szelet, hiszen értelmetlenné válna az Egyesült Királyságba szökni, ha végül Ruanda a végállomás. Az UNHCR 
képviselőinek álláspontja szerint azonban az emberek ilyetén, áruként kezelt exportja ellentétes a nemzetközi 
menekültügyi szabályokkal, amelyeket az Egyesült Királyság is magára nézve kötelezőnek fogadott el. 

[UNHCR] 
 

 
Az EU Bizottsága bemutatta a reguláris migráció fellendítését célzó tervét 
Az Európai Bizottság szerdán új intézkedéscsomagot mutatott be a blokk reguláris migrációval kapcsolatos elvi 
megközelítésének megerősítésére, különösen annak fényében, hogy az ukrajnai orosz invázió kezdete óta mintegy 5 
millió menekült érkezett az EU-ba. A cél nemcsak könnyebben elérhető és reguláris utak biztosítása a migránsok és 
menekültek számára, hanem az irreguláris migráció csökkentése, illetve a kritikus munkaerőhiány kezelése is, 
különösen az olyan ágazatokban, mint az egészségügy. Ami az Európai Unióba érkezett ukránokat illeti: azok , akiknek 
már a tagállamok ideiglenes jogokat biztosítottak, részt vehetnek egy kíséreti projektjében is a Bizottságnak, mely 
kizárólag nekik szól. A EU Talent Pool névre keresztelt kísérleti program célja, hogy azok az ukránok, akik ideiglenesen 
munkát szeretnének vállalni az EU-ban, megtalálják azokat a munkaadókat, akik alkalmaznák őket. 

[Politico] 
 
 

Az IOM 514 millió dolláros támogatást kér Ukrajnának  
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 514 millió dolláros támogatást kért az ENSZ-tagállamoktól a háború sújtotta 
Ukrajna és a vele szomszédos országok megsegítésére. Az IOM adatai szerint a háború kezdete óta több mint 7,7 millió 
ember kényszerült elhagyni a lakóhelyét, miközben további ötmillió fő külföldre menekült.  A humanitárius 
szükségletek a régióban egyre nőnek, az érintett lakosság pedig kritikus támogatást igényel. Az IOM az egyik 
legnagyobb humanitárius szereplő Ukrajnában, ahol 1996 óta vannak jelen, együttműködve a szomszédos államokkal 
is, hogy összehangolják a válaszlépéseiket a kialakuló helyzetekre. 

[IOM] 
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https://www.unhcr.org/news/press/2022/4/626975e14/news-comment-unhcrs-grandi-fears-uk-legislation-dramatically-weaken-refugee.html
https://www.politico.eu/article/eu-commission-proposal-migration-pact-t-ukraine/
https://www.iom.int/news/iom-appeals-usd-514-million-support-ukraine-response

