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Migrációs Körkép 

2022.05.09. ‖ 19. 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  

 
Eurostat: a védelmi státuszt szerzők száma csökkent, a kísérő nélkül érkező kiskorúak száma nőtt 2021-

ben 

Az Eurostat adatai szerint 2021-ben összesen 267 360 személy kapott védelmi státuszt az EU-ban, amely 

5%-os csökkenést jelent 2020-hoz képest. A menedékkérők közül 50% menekültstátuszban, 30% 

kiegészítő védelemben, 19% pedig humanitárius védelemben részesült. Legnagyobb számban szírek (69 

140), afgánok (53 605) és venezuelaiak (14 590) kaptak védelmi státuszt. Az EU-ban Németországban volt a 

legmagasabb (33%) a védelmi státuszt szerzett személyek aránya, amelyet Franciaország (17%), Olaszország 

(12%), Spanyolország (8%), Ausztria és Görögország (8-8%) követ. 

 

A kísérő nélkül érkező kiskorúak esetében 72%-os növekedés volt látható 2021-ben az előző évhez képest. 

Összesen 23 255 kísérő nélküli kiskorú személy kért menedékjogot, amelyből 5 070 fő kapott védelmi 

státuszt. Ezen belül 48% kapott kiegészítő védelmet, 34% menekültstátuszt, 18% pedig humanitárius 

védelmet. A menedékkérők 93%-a férfi volt, többségük (68%) 16-17 év közötti. Állampolgárságuk szerint 

legnagyobb arányban afgánok (53%), szírek (16%) és bangladesiek (6%) nyújtottak be menedékkérelmet. E 
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körből Ausztria (24%), Németország és Bulgária (14-14%), Görögország (10%), illetve Belgium és Románia 

(8-8%) fogadta be a legtöbb kérelmet. 

 

[Eurostat] 

 

Ausztria: forródrótot indítottak az emberkereskedelem megelőzése érdekében 

Az orosz-ukrán háború elől továbbra is többségében nők és gyermekek menekülnek el, akik fokozott 

veszélynek vannak kitéve az emberkereskedelem miatt. Ennek megelőzése érdekében az osztrák 

Szövetségi Bűnügyi Hivatal forródrótot indított, amelyen a gyanús esetek bejelentésére van lehetőség. 

Emellett a Nőkereskedelem Elleni Intervenciós Központ több intézkedést léptetett életbe, például ukrán 

nyelvű plakátokat és szórólapokat terjesztenek az információs pultoknál és a közösségi médiában, valamint 

tanácsadást és alacsony szintű védelmet is biztosítanak szükség esetén.   

[Der Standard] 

 

Több mint 600 ezer ukrajnai menekült érkezett Németországba 

Április végi adatok szerint 610 103 olyan személyt regisztráltak a német hatóságok, akik az ukrán háború 

elől menekültek el, tényleges számuk azonban ennél sokkal magasabb lehet. A felnőttkorú menekültek 

80%-a nő, az összes érkező 40%-a pedig gyerek. 

[Tagesschau] 

Svájc: az ukrán menekültek száma átlépte a 45 ezret 

Május 2-i adatok szerint összesen 45 348 ukrán menekült érkezett Svájcba, amelyből 38 225 személy már 

rendelkezik az ún. “S” védelmi státusszal. 

[Nau.ch] 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220504-1?fbclid=IwAR0zpRkHw9h7aMjXoTMo7tEhlkLPM7UTFkz0Pdgu0DeIuhhhqc6rjEWmDek&etrans=hu
https://www.derstandard.at/story/2000135432399/menschenhandel-gefahr-durch-krieg-in-ukraine-hotline-eingerichtet
https://www.tagesschau.de/inland/gefluechtete-ukraine-107.html
https://www.nau.ch/news/schweiz/uber-45000-ukrainische-fluchtlinge-in-der-schweiz-registriert-66168304


 
4 
 

Kevesebb illegális migránst észleltek Boszniában, de nőtt az afgánok száma 

A bosznia-hercegovinai idegenrendészeti hivatal igazgatója az ország pillanatnyi migrációs helyzetét 

értékelve közölte, hogy az idei év kezdetétől 3 785 illegálisan belépő migránst vettek nyilvántartásba. 

Összességében kevesebb esetet regisztráltak, mint a tavalyi év hasonló időszakában, azonban az 

Afganisztánból, Pakisztánból és Indiából érkezők száma nőtt. Emellett jelentős számban érkeztek Kubából. 

1 091-en a szarajevói kantonban, míg 617-en az ország észak-nyugati részén, az unai-sanai kantonban 

tartózkodtak. Itt próbálkoznak jelentős számban a horvát határon keresztül bejutni az Európai Unióba.  

[Avaz.ba] 

 

60 kilométeres kerítésszakaszt épített ki Lengyelország a belarusz határon 

A lengyel határrendészet szóvivője bejelentette, hogy elkészült a végleges műszaki határzár újabb (60 

kilométeres) szakasza a lengyel-fehérorosz határon. A január 25-én elindult kivitelezés a terv szerint halad, 

és június végére várhatóan kiépül a két és fél méter magas kerítés a teljes határszakaszon. A határzár 

építésén mintegy háromezren dolgoznak, gyakran vasárnaponként is. A Fehéroroszország és 

Lengyelország közötti 418 kilométeres határsáv 186 kilométere szárazföldi. Az illegális migrációs helyzet 

tavaly nyártól eszkalálódott az EU keleti határán, amikor Lukasenka – hibrid hadviselése részeként – Közel-

Keletről beutaztatott bevándorlók többezres tömegét engedte rá előbb a balti államokra, majd 

Lengyelországra.    

[Frontnews.eu] 

 

Az afgán menekültek befogadásának limitálását tervezi a német kormány 

A Der Standard birtokába jutott német belügyminisztériumi iratok szerint a kormány kizárólag évi ötezer 

menekültet fogadna be Afganisztánból. A Talibán hatalomátvételét követően Németország 13 863 személyt 

fogadott be, valamint további 10 000 afgánnak biztosított menedékjogot.  

[Info Migrants] 

 

Elítélte a Frontex és a görög hatóságok eljárását politikáját a török külügyminiszter  

Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter nyilatkozatban ítélte el a görög hatóságok, valamint a Frontex 

bevándorlókkal szemben tanúsított eljárását. A miniszter szerint nem fordítanak figyelmet a migráció 

humanitárius oldalára, ezzel pedig több ember halálához járultak hozzá.  

[Ekathimerini] 

 

https://avaz.ba/vijesti/bih/738459/ujic-manje-migranata-dolazi-u-bih-evidentirali-smo-veci-broj-kubanaca
https://frontnews.eu/en/news/details/29763
https://www.infomigrants.net/en/post/40281/resettlement-germany-planning-to-cap-number-of-afghan-refugees
https://www.ekathimerini.com/news/1183669/turkey-fm-condemns-frontex-greece-approach-to-migrant-crisis/
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Görög miniszter: Görögország megvédi a határait 

Notis Mitarachi migrációs és menekültügyi miniszter a görög parlamentben válaszolt a török 

külügyminiszter és az ellenzéki pártok által megfogalmazott, humanitárius élű kritikákra. Elmondása 

szerint Görögország kötelessége a határainak védelme. Emellett kiemelte, hogy az elmúlt években az 

Európai Unió több, a migrációhoz kapcsolódó hibrid fenyegetéssel került szembe. 

[Ansamed.info] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###  

https://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2022/05/06/greeces-migration-minister-hits-back-again-over-pushbacks_8250035a-e1be-4303-92a3-88fa7fa5c8e2.html
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AFRIKA 

 

Kétmillió főre nőtt a belső menekültek száma Burkina Fasóban 

Az öt éve tartó, etnikai alapokon is szerveződő dzsihádista felkelés miatt már a kétmillió főt is meghaladja 

a belső menekültek száma Burkina Fasóban. Az elmúlt hónapokban a hírek szerint kísérletek történtek a 

felek közti tárgyalásokra, de azok nem jártak eredménnyel.  

[Apnews] 

44 ember fulladt vízbe a Nyugat-Szahara partjainál 

A Caminando Fronteras migránsokat segítő NGO beszámolója szerint legkevesebb 44 ember vesztette 

életét a vitatott hovatartozású Nyugat-Szahara partjainál. A hatóságok 12 személyt mentettek ki a vízből, 

akiket a hatóságok őrizetbe vettek. Nem egyértelmű, hogy a hajó merre tartott, de a nyugat-szaharai 

partokról induló csónakok jellemzően a Kanári-szigetekre igyekeznek eljutni. Az Al-Jazeera cikke 

emlékeztet, hogy 2022 első negyedévében már 14 700 irreguláris indulást akadályoztak meg és 52 

embercsempész-hálózatot számoltak fel a marokkói szervek. 

[Al-Jazeera] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

###  

https://apnews.com/article/ouagadougou-africa-violence-burkina-faso-c0c2ad02dabd67eec1c022f8962185f9
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/8/more-than-40-migrants-drown-off-western-sahara-charity-2
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Egyre sokasodnak az átkelési kísérletek Melilla városába 

Az Emberi Jogok Marokkói Szövetsége Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy bevándorló holttestét 

találták meg, aki feltehetőleg a marokkói Beni Anszárból a spanyol Melilla exklávéba próbált átúszni. A 

szervezet felszólította az eltűnt személyeket kereső családokat, hogy kommunikáljanak velük a bevándorló 

személyazonosságának megállapítása érdekében. Az észak-marokkói Ceuta és Melilla – az Európai Unió 

kizárólagos szárazföldi határai az afrikai kontinenssel – régóta a Marokkóból vagy más afrikai országokból 

érkező migránsok célpontjai. Az elmúlt hónapokban a hatóságok tájékoztatása szerint a melillai határkerítés 

mindkét oldalán észrevehetően megnövekedett a Marokkóból kiinduló átkelési kísérletek száma. 

Márciusban mintegy hatezer próbálkozást jegyeztek fel. 

[Info Migrants] 

 

Egymillió szíriai menekültet telepítene vissza Törökország 

Recep Tayyip Erdogan május 3-án mutatta be a tervet, mely egymillió szíriai menekült hazatérésének a 

lehetőségét teremtené meg. A török elnök ezt egy videóbeszédben közölte, amelyet annak alkalmából 

tartott, hogy előre gyártott elemekből álló otthonokat adtak át a felkelők kezén lévő Idleb tartományban. 

Az építési projektet 13 helyi közgyűléssel közösen tervezik megvalósítani az ország északi, török katonai 

védelem alatt álló területein. Ankara az otthonok mellett kórházak és iskolák építését is tervezi az érintett 

területeken. A háború 2011-es kezdetekor Törökország 3,7 millió szíriai menekültet fogadott be, akik közül 

500 ezer az elnök állítása szerint már önkéntesen hazatért. Törökországban 2023-ban tartanak elnök- és 

parlamenti választásokat. A 2002 óta töretlenül kormányzó AK Párt a gazdaság romlása és a 

menekülthelyzet miatt jelentősen veszített támogatásából. A legerősebb ellenzéki párt, a CHP azt ígéri, 

hogy valamennyi szíriai menekültet hazaküldi megválasztása esetén.  

[InfoMigrants] 

 

 

https://www.infomigrants.net/ar/post/40227/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.infomigrants.net/en/post/40274/erdogan-announces-return-scheme-for-one-million-syrians
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40 ezer szíriai gyerek hagyta abba az iskolát a segélyek elapadása miatt 

Nagy-Britannia a Syria Relief segélyszervezeten keresztül 133 általános iskola működését finanszírozta 

Észak-Szíriában április 30-ig. A program azután állt le, hogy a brit kormány a GDP 0,7%-áról 0,5%-ra 

csökkentette a külföldi segélyekre szánt kiadásait, ami a szíriai segélyek esetében 69%-os visszaesést 

eredményezett. A Syria Relief, mely a legnagyobb, nem kormányhoz kötődő, oktatást szervező intézmény 

Szíriában, jelenleg még 24 iskolát üzemeltet, melyek finanszírozása augusztusban fog lejárni. Az ukrán 

válság kirobbanása óta a Szíriába irányuló segélyek folyamatosan apadnak.  

[The Guardian] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###  

https://www.theguardian.com/global-development/2022/may/05/uk-aid-cuts-have-forced-40000-syrian-children-out-of-school-charity-says
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

2021-ben több mint 3 000 bevándorló fulladt vízbe, miközben Európába próbált eljutni 

Az ENSZ jelentése szerint több mint 3 000 bevándorló vesztette életét 2021-ben, miközben Európába 

próbáltak eljutni. E halálesetek jellemzően a Földközi-tengeren és az Atlanti-óceánon történtek. 

Tájékoztatásul a szervezet azt közölte, hogy 2020-ban a két említett útvonalon bejelentett halálesetek 

száma 1 544 volt. 

[France24 Arabic] 

 

A Frontex szakértőkkel segíti Moldovát 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frtontex) jelenleg 520 állandó tisztviselővel segíti az ukrán 

menekülthelyzet kezelését az Európai Unió keleti határa mentén Finnországtól Romániáig. Ebből 362 tiszt 

dolgozik az EU és Ukrajna közötti határokon. A példátlan számú menekülttel szembesülő Moldova 

támogatása érdekében a Frontex 73 tisztviselőt küldött a moldovai hatóságok megsegítésére, miután 

márciusban az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság aláírta az erről rendelkező megállapodást. A Frontex 

humanitárius járatokat is szervezett, hogy az ukrajnai háború elől menekülő nem ukrán állampolgárokat 

segítse abban, hogy biztonságban eljussanak hazájukba. 

[Frontex] 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

### 

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220429-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-3000-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2021
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/ukraine-frontex-support-to-member-states-PAEQqq

