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Migrációs Körkép 

2022.05.16. ‖ 20. szám 

Tisztelt Olvasónk! 

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

 
Német hajók mentettek ki 122 személyt a Földközi-tengerből 
A “Sea-Watch 4” hajó 88 migránst mentett ki a Földközi-tengerből május 8-án, amelynek következtében 
összesen 145 fő tartózkodott a fedélzeten. A “Sea-Eye 4” hajó további 34 személyt mentett ki a tengerből a 
máltai kutatási és mentési zónában. A bevándorlókra egy német felségjelzésű konténerhajó lett figyelmes, 
majd a mentőhajó megérkezéséig egy másik konténerszállító látta el a bajbajutottakat. Máltát egyre több 
esetben vonják felelősségre, amiért nem vesz részt a mentési koordinációban és akciókban. 

[Tagesschau] 
 
 

Németország több mint egymilliárd eurót ajánlott fel a szíriai adomány-konferencián  
A szíriai polgárháború áldozatainak megsegítésére rendezett brüsszeli adomány-konferencián 6,7 milliárd 
dollár támogatást gyűjtöttek össze, amelyhez Németország járult hozzá a legnagyobb mértékben, 1,05 
milliárd euróval. Az ENSZ előzetes célkitűzése 10,5 milliárd dollár volt. A befolyt összeget Szíria fejlesztésére 
és stabilizálására fordítják, illetve a menekülteket befogadó országok között osztják szét. Várhelyi Olivér 
szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztos nyilatkozata alapján 4,3 milliárd dollárt 2022-ben, 2,4 
milliárd dollárt pedig 2023-ban használnak fel. Az ENSZ segélyszervezeteinek nyilatkozata alapján az 
országban 14,6 millió személy szorul segítségre, ami az előző évhez képest mintegy 1,2 milliós növekedést 
jelent. Az Egyesült Államok 800 millió, Kanada 230 millió dollárral járult hozzá a szíriai helyzet orvoslásához, 
míg az Európai Unió 1,56 milliárd euró segélyt nyújt mind 2022-ben, mind a következő évben. 

[Deutsche Welle] 
 

Több mint hatmillióan menekültek el Ukrajnából  
Az ENSZ menekültügyi szervezetének adatai szerint több mint hatmillióan menekültek el Ukrajnából 
Oroszország február 24-én indított inváziójának kezdete óta. Május 11-ig összesen 6 029 705 ember 
menekült el Ukrajnából. A menekültek döntő többsége szomszédos országokban keresett menedéket, a 
legtöbben Lengyelországba – állítja az ENSZ-ügynökség menekültválsággal kapcsolatban felállított 
weboldala. 

[Al-Jazeera] 
 
 

Az ILO szerint közel ötmillió munkahely szűnt meg Ukrajnában az orosz agresszió kezdete óta  
Becslések szerint 4,8 millió munkahely szűnt meg Ukrajnában az orosz agresszió kezdete óta a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) új dokumentuma szerint. A tanulmány becslése alapján amennyiben a konfliktus 
fokozódik, a foglalkoztatottság csökkenése akár hétmillió főre is bővülhet. A harcok azonnali leállása 
azonban gyors fellendülést eredményezne az ILO szerint, mely 3,4 millió munkahely visszaállítását 
hozhatná magával. 

[ILO] 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sea-eye-4-rettet-34-menschen-101.html
https://www.dw.com/de/syrien-geberkonferenz-bleibt-unter-den-erwartungen/a-61753305
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/12/more-than-six-million-refugees-have-fled-ukraine-un
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844625/lang--en/index.htm
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Svédország egyszerűsíti az ukrán menekültek adminisztratív eljárásait 
A svéd kormány adminisztrációs folyamatok egyszerűsítésével szeretné megkönnyíteni az Ukrajnából 
érkező menekültek svédországi integrációját, különös tekintettel a munkaerőpiacra – jelentette be 
csütörtöki sajtótájékoztatóján Anders Ygeman integrációs és migrációs miniszter. A svéd kormány 
hamarosan engedélyezteti, hogy a Migrációs Hivatal úgynevezett koordinációs számot (svédül: 
samordningsnummer) adjon ki azoknak az ukrán menekülteknek, akik ideiglenes védelemmel járó 
tartózkodási engedélyre jogosultak. A koordinációs szám olyan személyek azonosító kódja, akik nem 
regisztráltak a svédországi rendszerben, azonban kapcsolatban kell állniuk a helyi hatóságokkal (pl. minden 
munkavállaló). 

[Euractiv] 
 
 

A Human Rights Watch az ukrajnai háborús övezetek közelében fogva tartott migránsok szabadon 
bocsátását követeli 
A Human Rights Watch (HRW) közleménye szerint a dél-ukrajnai frontvonal szélén elhelyezkedő Mikolajiv 
városában egy befogadó központban tartanak fogva az ukrán hatóságok migránsokat és menedékkérőket, 
akiket nem engednek szabadon az aktív katonai konfliktus ellenére sem. A HRW a közleményt május 6-án 
tette közzé, követelve a migránsok azonnali szabadon bocsátását. „Ukrajnának sürgősen szabadon kell 
engednie [őket] [...] és lehetővé kell tennie számukra, hogy biztonságban eljussanak a szomszédos 
országokba” – áll a közleményben. 

[InfoMigrants] 
 
 

Az ukrajnai menekültek csaknem kétharmada felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szeretne munkát 
találni 
A Lengyelországban tartózkodó, Ukrajnából érkezett menekültek túlnyomó többsége dolgozni akar, 
azonban több mint felük visszatérne hazájába a háborút követően – tartalmazza az EWL Migrációs Platform 
és a Varsói Egyetem Kelet-Európa Tanszékének közös tanulmánya. A felmérésből az is kiderül, hogy a 
menekültek túlnyomó többsége (kb. 94%) nő, átlagéletkoruk pedig 38 év. A menekültek közel 2/3-a olyan 
édesanya, aki kiemelt gondozást igényel mind pszichológiai, mind pedig integrációs szempontból. A lengyel 
határt február 24-ét követően átlépő menekültek közel 2/3-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel és olyan 
szakmákat képviselnek, amelyek Lengyelországban kritikus munkaerőhiánytól szenvednek. 

[Cision PR Newswire] 
 
 

A Bizottság jóváhagyta Lengyelország új határkerítését 
Az Európai Bizottság közvetve jóváhagyta Lengyelország 186 kilométeres új fizikai határzárának 
megépítését a Fehéroroszországgal közös határszakaszon, melynek súlyos ökológiai következményei 
lehetnek. „Egyértelmű, hogy az uniós jog értelmében meg tudjuk védeni a környezetet és a közbiztonságot 
egyaránt” – fogalmazott Ylva Johansson belügyi biztos május 5-én. Johansson elmondta, hogy a tagállamok 
„elsődleges közbiztonsági” mentességet alkalmazhatnak a védett környezet károsítására az EU 
élőhelyvédelmi irányelve értelmében. 

[EUobserver] 
 
 
 
 
 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/sweden-simplifies-administrative-procedures-for-ukrainian-refugees/
https://www.infomigrants.net/en/post/40405/human-rights-watch-calls-for-release-of-migrants-detained-near-ukraine-war-zones
https://www.prnewswire.com/cs/tiskova-zprava/survey-by-ewl-migration-platform-almost-2-3-of-refugees-from-ukraine-have-higher-education-and-want-to-find-employment-869222444.html
https://euobserver.com/migration/154890
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Egyre nő az ukrán menekültek iránti ellenérzés Közép- és Kelet-Európában 
Miközben a kormányok üdvözlő retorikát alkalmaznak és humanitárius segélyeket osztanak ki Közép- és 
Kelet-Európában, egyre apad a szolidaritás, illetve nő az ellenérzés az ukrán menekültekkel kapcsolatban, 
annak ellenére, hogy a legtöbb országban továbbra is alapvetően pozitív hozzáállást tanúsítanak az 
állampolgárok. Figyelemre méltóak Bulgária adatai, ahol az állampolgárok 38%-a támogatja csak a 
menekülteket, míg 18%-uk határozottan ellenzi befogadásukat. A nacionalista oroszbarát bolgár 
Varazsdane párt, mely a szavazók mintegy 10%-ának támogatását élvezi, teljes retorikáját az ukrán 
menekültek ellen fordította. A cseh Szabadság és Közvetlen Demokrácia Pártja is bírálta a prágai kormányt, 
amiért segítséget nyújtott a menekülteknek. A keddi, május 10-i parlamenti ülésen a párt vezetője, Tomio 
Okamura egyenesen azt mondta, a cseh állampolgárok életszínvonala csökkenni fog, amennyiben továbbra 
is befogadják a menekülteket. A nacionalista, hagyományosan oroszellenes lengyel Konföderáció szövetség 
is azon a véleményen van, hogy a menekültek túl sok kiváltságot kapnak. 

[Euractiv] 
 
 

Litvánia folytatja katonai alakulatainak kitelepítését a fehérorosz határra  
Megmarad az állandó katonai jelenlét a litván-fehérorosz határszakasz legkockázatosabb szakaszain – 
jelentette be szerdán Agnė Bilotaitė belügy- és Arvydas Anušaukas védelmi miniszter. A belügyminiszter 
elmondta, hogy a nemzetbiztonságot fenyegető tényezők a február 25-i rendkívüli állapot bevezetését 
követően, Oroszország Ukrajna elleni agressziójának kezdetével folyamatosan nőni kezdtek. „A 
fenyegetések a fehérorosz határon nem tűntek el és nem is változtak, a fehérorosz rezsim továbbra is 
destabilizálja a politikai és közrendet a szomszédos országokban, többek közt egy új irreguláris migrációs 
útvonal felállításával Oroszországon keresztül” – mondta Bilotaitė.  

[Euractiv] 
 
 

Több mint kétezer migránst vett őrizetbe Litvánia 
Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) arra figyelmeztetett, hogy több mint 2 500 menedékkérőt és migránst 
tartanak fogva „embertelen” körülmények között Litvániában, miután átlépték a fehérorosz határt. A civil 
szervezet szerint sokakat fenyeget mentális egészségük romlása a körülmények miatt. „A migránsok és 
menedékkérők elhúzódó önkényes fogvatartásának Litvániában azonnal véget kell vetni és minden 
menedékkérelmet a lehető leggyorsabban, méltányosan elbírálni” – fogalmazott Georgina Brown, az MSF 
litvániai képviselője.  

[InfoMigrants] 
 
 

Szakadár menekülteknek ad állampolgárságot Fehéroroszország 
Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök május 12-én aláírta a 171-es számú rendeletet, mely számos 
személynek megadja a Fehérorosz Köztársaság állampolgárságát – értesült róla a Belta. Eddig 319 ember 
kapott fehérorosz állampolgárságot, köztük 290 ukrajnai menekült. A menekültek többsége a szakadár 
Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokból érkezett Fehéroroszországba.  

[Belta] 
 
 

Több mint 700 000 ukrán menekült érkezett Németországba  
A Welt am Sonntag német belügyminisztériumi adatokra hivatkozva közölte, hogy február 24. és május 11. 
között 727 205 személy regisztrált az erre a célra fenntartott kormányzati szervnél. Az adatok szerint a 
regisztráltak 93%-a rendelkezik ukrán állampolgársággal, valamint a Németországba érkező ukrán 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/resentment-of-ukrainian-refugees-grows-in-central-and-eastern-europe/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/lithuania-continues-military-deployment-at-belarus-border/
https://www.infomigrants.net/en/post/40404/lithuania-2500-migrants-arbitrarily-detained-says-msf
https://eng.belta.by/president/view/lukashenko-signs-decree-to-grant-belarusian-citizenship-to-319-people-150153-2022/


 
5 
 

menekültek 40%-a kiskorú, a felnőttek 81%-a pedig nő.  
[Euronews] 

 
 

Nemzetközi embercsempészhálózatot számolt fel Ausztria  
Az osztrák kormány bejelentése szerint egy többnemzeti akció részeként sikeresen felszámoltak egy 
embercsempész-hálózatot, amely Közép- és Nyugat-Európába csempészett migránsokat. A 2021-ben 
megkezdett vizsgálat szerint a csempészhálózat az elmúlt évek során 36 000 szíriai migránst juttatott 
Európa területére. A több országban végrehajtott letartóztatások során összesen 205 személyt fogtak el.  

[Euronews] 
 
 

44 migránst kísér vissza Görögországba az Észak-Macedón rendőrség  
Az észak-macedón rendőrség bejelentése szerint visszakísérik Görögország területére azt a 44 pakisztáni 
migránst, akiket az elmúlt hét során fedeztek fel. A rendőrség szóvivője szerint a migránscsoportot az 
ország déli részén észlelték, a görög határ közelében. A rendőrség közlése szerint az Észak-Macedóniát 
érő migrációs nyomás csökkent, mivel a migránsok alternatív útvonalakon kísérelnek meg eljutni Nyugat-
Európába.  
 

[AP News] 
 

Csehország vonattal szállítaná Magyarországra az ukrán–magyar kettős állampolgár menekülteket 
Prága ingyenes vonatutat kínál a magyar útlevéllel rendelkező menekülteknek Magyarországra. Egyben 
arra kérte Budapestet, hogy sürgősen tájékoztassa a csehországi illetékes hatóságot arról, hogy a 
Csehországban tartózkodó ukrán menekültek rendelkeznek-e kettős magyar–ukrán állampolgársággal. 
Minderről Vít Rakušan cseh miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter és Pintér Sándor magyar 
belügyminiszter május 12-én, csütörtökön telefonon egyeztetett. A cseh belügyminisztérium szerint 
ugyanis a magyar–ukrán kettős állampolgársággal rendelkezők közül többen nem Ukrajnából, hanem 
Magyarországról lépnek be Csehországba, hogy segélyt kapjanak. Rakušan elmondta, hogy az eljárás 
felgyorsítása és egyszerűsítése érdekében a közeljövőben találkozóra kerül sor a magyar idegenrendészeti 
hatóság igazgatója és Martin Vondrášek cseh rendőrfőnök között. 
 

[Euractiv] 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

###  

https://www.euronews.com/2022/05/14/uk-ukraine-crisis-germany-refugees
https://www.euronews.com/2022/05/12/austrian-government-dismantles-international-migrant-smuggling-group
https://apnews.com/article/greece-migration-81749d872d557db21e9700fc0e883334
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/czechia-to-offer-refugees-with-hungarian-passports-train-ride-to-budapest/
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AFRIKA 

 

Német átcsoportosítás a Száhelben 
Berlin bejelentette, hogy átcsoportosítja a Száhel-övezetben működő erőit. Németország megszünteti a 
mali hadseregnek (FAMa) nyújtott kiképzési támogatást, mivel a FAMával kapcsolatban számos kritika és 
emberi jogi aggály merült fel. Emiatt a Bundeswehr a nigeri kormányerők támogatására fog inkább 
koncentrálni. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor Berlin 1 400 főre növeli a mali MINUSMA ENSZ-műveletben 
tevékenykedő erői létszámát. 

[Apnews] 
 
 

A dzsihádista csoportok a Guineai-öböl felé terjeszkednek 
Nyolc katona meghalt és tizenegy megsebesült egy Togo északi részén végrehajtott dzsihádista 
támadásban. Az elmúlt években a Száhelben tevékenykedő szélsőséges csoportok egyértelműen azon 
dolgoznak, hogy elérjék a Guineai-öböl partján fekvő államokat, és azokat is destabilizálják. A politikai 
bizonytalanság miatt mára 3,5 millió külső és belső menekült van a régióban. 

[Apnews] 
 
 

Megöltek egy keresztény lány Nigériában 
A Sokoto államban történt gyilkosságot muszlim fiatalok követték el, mert szerintük a lány tiszteletlen 
szöveget posztolt a Prófétáról. A lányt megverték, megkövezték, majd felgyújtották a testét - úgy, hogy 
vélhetőleg még élt. Az eset után demonstrációk kezdődtek több nigériai államban is - egyesek a 
keresztények fokozottabb védelmét kérték, míg mások az elkövetők szabadon bocsátását. Afrika 
legnépesebb állama egyre megosztottabb a vallási feszültségek mentén. 

[Apnews] 
 
 

 

 

 

 

 

###  

https://apnews.com/article/europe-africa-france-niger-germany-7effc251deaebc6b2eece40c9f7c0ac4
https://apnews.com/article/africa-togo-burkina-faso-lome-26c0a23877cf232b40b5d5e1f661d707
https://apnews.com/article/africa-religion-nigeria-shehu-shagari-cae525357e9c43f942b85d733c4b9a8a
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

A válságból kiutat kereső libanoni fiatalok kivándorlása fenyegeti az arab ország jövőjét  
Libanon három éve súlyos gazdasági, politikai és társadalmi válságon megy keresztül, ami miatt megindult 
a libanoni fiatalok elvándorlása, akik külföldön kívánják biztosítani jövőjüket. Az arab ország lakóinak 
tömeges távozása nem hagy sok reményt a jövővel kapcsolatban. A parlamenti választások közeledtével 
(május 15.) az általános közvélekedés továbbra is az, hogy az elkövetkezendő években nem fog valódi 
változás bekövetkezni. Ez a csalódás sok libanoni fiatalt arra késztetett, hogy figyelmen kívül hagyja a 
belpolitikát, és idegen földre emigráljon. Egy bejrúti székhelyű független kutató és tanácsadó cég által 
közzétett statisztika szerint csak 2021-ben mintegy 79 134 ember hagyta el Libanont. Ez az elmúlt öt év 
legnagyobb kivándorlási hulláma. 

[France24 Arabic] 
 
 

Új tragédia a Kanári-szigeteken: legkevesebb huszonnyolc ember vesztette életét 
A spanyol tengeri mentőszolgálatok egy újabb tragédiáról számoltak be az Atlanti-óceánon. Az eset május 
9-én, vasárnap éjjel történt, amikor is egy több tucat bevándorlót szállító hajó felborult. Legalább 
huszonnyolcan meghaltak, de a jelentés szerint tizenhárom embert sikerült kimenekíteni. Egy másik hajó 
is balesetet szenvedett ugyancsak a Kanári-szigetek közelében, ahol több tucat túlélőről számoltak be. A 
marokkói belügyminisztérium adatai szerint a hatóságok tavaly több mint 14 000 bevándorlót mentettek 
ki, akik az Atlanti-óceánon (Kanári-szigetek) vagy a Földközi-tengeren keresztül Spanyolországba 
tartottak. 

[InfoMigrants] 
 
 

170 illegális migránst állított meg a líbiai parti őrség 
A bevándorlók az olasz partokhoz szerettek volna eljutni. Ezzel párhuzamosan a spanyol parti őrség is több 
tucat embert mentett ki az Atlanti-óceánból, akik a Kanári-szigeteket akarták elérni. 

[Voanews] 
 
 
 
 
 
 
 

###  

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220504-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://www.infomigrants.net/ar/post/40400/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-28-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84
https://www.voanews.com/a/voa60-africa---libya-intercepts-and-returns-170-migrants/6567201.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

A CEB csaknem 2 millió euróval támogatja az ukrán menekülteket Bulgáriában, Észtországban, 
Litvániában és Moldovában 
Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) csaknem 2 millió eurós támogatást hagyott jóvá a Migráns- és 
Menekültügyi Alapból (MRF) az ukrajnai háború elől Bulgáriába, Észtországba, Litvániába és Moldovába 
menekülő emberek megsegítésére. Ezzel az ukrajnai háborúra válaszul jóváhagyott MRF-támogatások teljes 
összege 5,1 millió euróra nőtt. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint 2022. február 24. óta több mint 
6 millió ember menekült el Ukrajnából a szomszédos országokba. Ez a szám egyre növekszik és azzal 
fenyeget, hogy túlterheli a fogadó CEB-tagországok szociális rendszereit.  

[Council of Europe] 
 

Az ENSZ vezetője Moldovába látogatott  
António Guterres ENSZ-főtitkár kisinyovi látogatásának második napján a menekülttáborok hiányából 
fakadó migrációs válságra hívta fel a figyelmet, mivel a Moldovába menekült ukránok 95%-a jelenleg helyi 
családoknál él. „Az emberek megnyitották otthonaikat és szívüket az ukránok előtt” – fogalmazott a főtitkár. 
Az ENSZ főtitkára ellátogatott többek közt a MoldExpoba, a Moldova legnagyobb menekültközpontjának 
otthont adó kiállítási központba is. 

[UN News] 
 

Svájc schengeni tagságának elvesztését is eredményezheti a vasárnapi Frontex-népszavazás  
Május 15-én szavazhatnak a svájciak többek között az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, azaz a 
Frontex költségvetésére fordított svájci befizetés növeléséről. Az alpesi ország kormányának becslései 
szerint, ha a választók beleegyeznek abba, hogy az ország növelje a Frontex bővítéséhez szükséges 
hozzájárulást, az 2027-ig évi 61 millió svájci frankos kötelezettséget jelentene. A kormány arra számít, hogy 
a lakosság a Frontex bővítése mellett teszi majd le a voksát, azonban jelentős a finanszírozás megemelését 
ellenzők tábora is. Ez a kör az emberi jogok megsértésével vádolja a Frontexet a menekültekkel szembeni 
bánásmód miatt. Abban az esetben, ha Svájc nem szavazná meg a bővítést, az nem csak pénzügyi 
következményekkel járna. „Ha a Frontex-ellenes hangok győznek vasárnap, az akár Svájc kivezetéséhez is 
vezethet a schengeni útlevélmentes utazási övezetből. Nagyon sajnálnám, ha Svájc úgy döntene, hogy kilép 
a schengeni övezetből. Viszont azt figyelembe kell venni, hogy a schengeni közösség egy nemzetközi 
egyezményen alapul. Ha Svájc úgy dönt, hogy nem tartja tiszteletben a megállapodás szerinti 
kötelezettségeit, annak következményei kell, hogy legyenek” – nyilatkozta Ylva Johansson, az Európai Unió 
belügyi biztosa. Svájcban gyakran döntenek a lakosok népszavazáson. 

[Reuters,Tages Anzeiger] 
 

 
 
 

### 

https://www.coe.int/en/web/kyiv/-/ceb-approves-almost-2-million-to-help-refugees-from-ukraine-in-bulgaria-estonia-lithuania-and-the-republic-of-moldova
https://news.un.org/en/story/2022/05/1117962
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.tagesanzeiger.ch/schengen-ist-kein-a-la-carte-menue-610731701063https:/www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/30/title-42-border-restrictions-no-longer-needed-public-health-cdc-says/?wpmk=1&wpisrc=al_politics__alert-politics--alert-national&pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjb29raWVuYW1lIjoid3BfY3J0aWQiLCJpc3MiOiJDYXJ0YSIsImNvb2tpZXZhbHVlIjoiNjI0MWViNzNkNDA5NGI1ZDBhYzAwYjVmIiwidGFnIjoiNjI0NGJhYzNjMjA5OTM0YjNkMTQxNmQ2IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tL25hdGlvbmFsLXNlY3VyaXR5LzIwMjIvMDMvMzAvdGl0bGUtNDItYm9yZGVyLXJlc3RyaWN0aW9ucy1uby1sb25nZXItbmVlZGVkLXB1YmxpYy1oZWFsdGgtY2RjLXNheXMvP3dwbWs9MSZ3cGlzcmM9YWxfcG9saXRpY3NfX2FsZXJ0LXBvbGl0aWNzLS1hbGVydC1uYXRpb25hbCJ9.IxZbKP1FY6oU4goQvFXGPUwwR8XrxLWrlvLujai0rUg


 
9 
 

AMERIKA 
 

 
 
A háború elől menekülő ukránok különböző módokon próbálnak belépni az USA-ba  
A május 2-i héten körülbelül 14 500 ukrán nyújtott be kérelmet, hogy az Egyesült Államok területére 
léphessen a nemrég meghirdetett humanitárius program keretei közt, amely lehetővé teszi, hogy a kelet-
európai országból érkező menekültek amerikai szponzoroknál maradhassanak és dolgozhassanak. Joe 
Biden amerikai elnök adminisztrációja arra számít, hogy a legtöbb ukrán, akinek az életét felforgatta az 
orosz invázió, inkább Európában marad. Márciusban azonban az adminisztráció bejelentette, hogy a 
fokozódó érdeklődés miatt legfeljebb 100 ezer főnek biztosítják a kétéves periódust az Egyesült Államokban.  

[Al-Jazeera] 
 

 
Márciusban rekordot döntött az USA déli határán elfogott migránsoknak a száma 
2022 márciusában az Egyesült Államok határőrsége 221 303 irreguláris migránst tartóztatott fel az ország 
déli határán, amely 33%-os növekedés az előző hónapban közzétett adatokhoz képest (165 894 fő), és 
egyben a legmagasabb érték Joe Biden amerikai elnök beiktatása óta (2021 januárja). Aggasztó tendencia, 
hogy meredeken növekvő tendenciát mutat az USA közvetlen szomszédságán kívülről (Mexikó, Honduras, 
El Salvador, Guatemala) érkezők száma. 2022 márciusában ez 88 110 főt jelentett, amely az összes elfogott 
személy közel 40%-a.  

[CBP] 
 

https://www.aljazeera.com/news/2022/5/9/ukrainians-fleeing-war-try-different-ways-to-enter-the-us
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters

