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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 

 
Frontex: 6,3 millió ukrán menekült érkezett eddig az EU-ba 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bejelentette, hogy a háború február végi kitörése 
óta több mint 6,3 millió ukrán menekült érkezett az EU-ba (közvetlenül Ukrajnából, illetve közvetetten 
Moldován keresztül). A Frontex május 19-i közleményében azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is a lengyel- 
és a román-ukrán határszakaszok a leginkább érintettek. „Több mint 3,4 millió menekült érkezett 
Lengyelországba. Az ukrán állampolgárok EU-tagállamokba történő beáramlása továbbra is kezelhető, 
átlagosan napi 32 ezer főt számlálunk” – áll a közleményben. 

[Frontex] 
 

Könnyen jutnak be az ukránok az Egyesült Királyságba, ám egyre nehezebben találnak otthont 
Priti Patel brit belügyminiszter május 19-én kijelentette, egyetlen ukránt sem fognak Ruandába szállítani a 
nyugat-európai ország új bevándorlási politikája értelmében, amennyiben a menekültek „legálisan” lépnek 
be az Egyesült Királyság területére. A belügyminiszter az új megállapodás kapcsán nemrég Kigaliba utazott, 
hogy hivatalosan is aláírja azt és megtekintse az afrikai ország által felajánlott szálláslehetőségeket. 
Mindeközben a szigetországban egyre több ukrán menekült jelenti be magát hajléktalanként a helyi 
önkormányzatoknál. Különböző civil szervezetek jelentése szerint folyamatosan nő azon befogadó britek 
száma, akik „kidobják” a befogadott menekülteket anyagi okokra hivatkozva. NGO-k szerint a 
befogadórendszer könnyen összeomolhat, ha a házigazdák nem értik meg a vállalás jelentőségét. 

[Euronews és Daily Mail] 
 
 

Lefoglalt maffiaingatlanokba telepítik az ukránokat Olaszországban 
Több mint 116 ezer ukrán menekült érkezett Olaszországba azóta, hogy február végén Oroszország inváziót 
indított Ukrajna ellen. Az olasz hatóságok megkezdték a maffiától lefoglalt ingatlanok felhasználását az 
érkezők elhelyezésére. Az olasz állam jelenleg kb. 40 ezer olyan ingatlannal rendelkezik, melyek korábban 
a maffia tulajdonában voltak. A több mint 300 millió euró értékű ingatlanportfólió szervezett bűnözői 
csoportoktól lefoglalt vagy elkobzott vagyonelemekből áll, amelyet egy nemzeti ügynökség kezel. 

[France24] 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/update-on-ukraine-6-3-million-refugees-enter-the-eu-from-ukraine-and-moldova-GTZbZs
https://www.euronews.com/2022/05/19/no-reason-for-ukrainian-refugees-to-arrive-in-uk-illegally-says-priti-patel
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10828123/Ukrainian-refugees-forced-UK-homes-told-new-sponsor.html
https://www.france24.com/en/europe/20220519-ukrainian-refugees-in-italy-housed-in-properties-seized-from-mafia
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Lengyelország kapja a legtöbb uniós forrást az ukrán menekültek megsegítésére 
Az Európai Bizottság 144,6 millió eurót ad Lengyelországnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alapból az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére, míg Románia, Csehország, Magyarország és 
Szlovákia 39, 27, 21 és 15 millió euró megszerzésére jogosult csak. A Bizottság összesen 248 millió eurót fizet 
ki azoknak a tagállamoknak, amelyek a legtöbb háború elől menekülő ukrajnai menekültet fogadták be. Ezt 
a „rangsort” toronymagasan Lengyelország vezeti, így ő a legnagyobb haszonélvezője a támogatásnak is. 
Május 17-én Andrzej Duda lengyel elnök még arra panaszkodott, hogy Lengyelország és Magyarország nem 
kapott elég pénzt az EU-tól a menekültek megsegítésére. „Nincs kétségem afelől, hogy ez a politika aláássa 
az európai egységet, így minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az EU nélkül is otthon érezzék magukat 
az ukránok nálunk” – nyilatkozott magyar kollégájával, Novák Katalinnal közös találkozóját követően. 

[Euractiv] 
 
 

Ismét megélénkült a migrációs nyomás a lengyel-fehérorosz határszakaszon 
Március óta ismét megnövekedett a Fehéroroszországból Lengyelországba igyekvő migránsok száma a 
2021-es határmenti migrációs válságot követően. A tél folyamán az átkelők száma jelentősen visszaesett, 
mivel a fehérorosz állam átmenetileg rendelkezésükre bocsátott egy határmenti raktárházat Bruzgi 
városában. Az Amnesty International szerint márciusban a fehérorosz hatóságok kilakoltatták azokat, akik 
még mindig ott tartózkodtak a hónap elején, köztük sokgyermekes családokat és súlyos betegségben 
szenvedőket, valamint fogyatékkal élőket is. Meglátásuk szerint ez eredményezhette, hogy ismét 
megnövekedett a migrációs hajlandóság a két ország határszakaszán. 

[France 24/The Observers] 
 
 

Litván belügyminisztérium: új migrációs útvonal alakul ki Moszkván keresztül 
„Új migrációs útvonalat látunk kialakulni, amely egy Oroszországon, Moszkván keresztül vezető útvonal. Az 
emberek Moszkvába érkeznek, ugyanis innen korlátozás nélkül utazhatnak Fehéroroszországba, ahonnan 
aztán a helyi rezsim az Európai Unió felé tereli őket. Természetesen nem tudnak megtéveszteni minket, 
bár alacsony az ezen az útvonalon keresztül átlépők száma, látjuk, mi van kialakulóban” – mondta Darius 
Domarkas, a litván belügyminisztérium közbiztonságért felelős csoportjának vezetője. Domarkas felhívta a 
figyelmet egy új fejleményre is: immár nem csak közel-keleti és szubszaharai migránsok jelennek meg a 
litván-fehérorosz határ mentén, hanem például kubaiak is. 

[Delfi] 
 
 

Növekszik Észtország lakossága a bevándorlás miatt 
Észtország statisztikai hivatala szerint Észtország lakossága 2022. január 1-jén 1 331 796 fő volt, ami 1 728 
fővel több az egy évvel korábbinál. 2021-ben 13 272-en születtek és 18 587-en haltak meg, miközben 19 534 
személy vándorolt be és 12,481 fő távozott. 

[Estonian World] 
 
 

Több mint 200 orosz adott be menedékkérelmet Németországban áprilisban 
A német belügyminisztérium közlése szerint áprilisban 222 orosz személy adott be menedékkérelmet az 
országban. A belügyminisztérium szerint a háború kitörése óta folyamatosan megfigyelhető az orosz 
állampolgárok által beadott menekültkérelmek számának emelkedése.  

 
[Reuters] 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/poland-to-receive-most-eu-funds-for-helping-ukrainian-refugees/
https://observers.france24.com/en/tv-shows/the-observers/20220513-renewed-migrants-push-backs-between-belarus-and-poland-worry-ngos
https://www.delfi.lt/en/politics/interior-ministry-representative-illegal-migration-route-via-moscow-emerges.d?id=90228207
https://estonianworld.com/life/estonias-population-increases-due-to-immigration/
https://www.reuters.com/world/europe/germany-received-over-200-asylum-applications-russians-april-ministry-2022-05-18/
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Görögországban a migránsok a lakosság alig 1%-át teszik ki 
Notis Mitarakis görög migrációs és menekültügyi miniszter elmondása szerint 2015 óta először csökkent 
25 000 alá az országban tartózkodó migránsok száma. A minisztérium számítása szerint számuk a görög 
lakosság 0,89%-ának felel meg.  

[Ansamed.info] 
 

 
EU-s pénzből hosszabbítaná meg a határkerítést a görög kormány 
A Politico értesülései szerint Görögország az Evros folyó melletti határkerítés meghosszabbítására 
szeretné felhasználni az Európai Bizottság Határvédelmi és Vízumügyi Főigazgatósága által nyújtott 
támogatást.  A tervezet szerint a jelenleg 28 km hosszú határkerítést további 80 kilométerrel 
hosszabbítanák meg. A kérdéssel kapcsolatban hamarosan egyeztetések várhatók Ylva Johansson belügyi 
biztos és Notis Mitarachi migrációs és menekültügyi miniszter között.  

[Politico] 
 

 
Svájc: a választópolgárok nagy többsége támogatta a Frontex-hozzájárulás emelését 
Népszavazást tartottak Svájcban május 15-én a Frontex költségvetésére fordított svájci befizetés 
növelésének kérdésében, amelyen a szavazók 71,5%-a támogatóan nyilatkozott. A népszavazást svájci 
pártok és NGO-k kezdeményezésére írták ki annak érdekében, hogy az alpesi ország hozzájárulását ne 
emeljék meg 24 millió frankról 61 millióra 2027-ben. A kezdeményezők elutasító álláspontja mögött a 
Frontex munkájának bírálata áll, mivel szerintük az ügynökség gyakran megsérti a menekültek emberi 
jogait. 

[Schengen Visa Info] 
 

 
Németország is hozzájárul az elsivatagosodás megfékezéséhez 
A 2007 óta tartó Nagy Zöld Fal kezdeményezés keretében Szenegáltól Dzsibutiig nyolcezer kilométer 
hosszan kívánnak növényeket telepíteni 2030-ig. A projekt hatására visszaszorítható az elsivatagosodás és 
a talaj erodációja, ami emberek millióinak életét mentheti meg. Németország elkötelezett a kezdeményezés 
támogatásában, Etiópiában, Szenegálban, Nigerben és Ghánában vesz részt az erdősítésben. Etiópiában 
helyi közösségekkel faiskolákat telepítettek, illetve helyi, szárazságtűrő fafajtákat ültettek eddig. 

[Süddeutsche Zeitung] 
 
 

Németország: továbbra is érkeznek ukrán menekültek a légihídon keresztül 
Újabb repülőgép érkezett 179 ukrán menekülttel a fedélzetén a Moldova és Németország között kialakított 
légihídon. A menekülteket Hessen tartományban fogadták. Németország előzetesen 2 500 személy 
átszállítását vállalta Ukrajna legkisebb szomszédos országából. 

[Welt] 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/generalnews/2022/05/19/less-than-1-of-greeces-population-are-migrants_2f1acb21-5b52-4af5-88b7-8afee1deda83.html
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/epp-reshuffle-greece-wants-wall-sanctioning-schroder/
https://www.schengenvisainfo.com/news/switzerland-to-remain-part-of-schengen-as-swiss-voters-support-increase-of-frontex-funding/
https://www.sueddeutsche.de/wissen/klima-aufbau-der-gruenen-mauer-in-afrika-kommt-nur-langsam-voran-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220519-99-347613
https://www.welt.de/regionales/hessen/article238861695/179-ukrainische-Fluechtlinge-am-Flughafen-gelandet.html?icid=search.product.onsitesearch
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Németország: 25 millió euró segélyt helyeztek kilátásba az afgán menekültek részére 
A Jelzőlámpa-koalíció 25 millió euró költségvetésű programot kíván létrehozni az afgán menekültek 
befogadására, amelynek keretében húszezer személy kapna vízumot és humanitárius segélyt. Érdekesség, 
hogy a szövetségi költségvetési tervben nem szerepelt ilyen program, a koalíciót alkotó pártok 
szerződésükben azonban kilátásba helyezték azt. Az is ellentmondásos, hogy a belügyminisztérium egy 
korábbi közleménye évi ötezer afgán menekült befogadását említi. A költségvetésbe viszont tartalmazza, 
hogy 2022-ben nyolc millió eurót fordítanak a vízumkiadás digitalizációjára a gyorsabb ügyintézés 
érdekében. 

[Der Spiegel] 
 

 
Portugália 167 ezer ember tartózkodását legalizálta eddig 
A parlamenti ügyek miniszterhelyettese bejelentette, hogy Portugália “bajnok” a Biztonságos Migrációról 
szóló Globális Paktum végrehajtásában, s elsők között fogadott el a világon ahhoz kapcsolódó Nemzeti 
Implementációs Tervet. Eddig 336 ezer külföldinek adtak társadalombiztosítási azonosítószámot. “A világ 
különböző részeiről érkező migránsok befogadásában nagy hagyományokkal rendelkező országként és 
több százezer külföldön tartózkodó állampolgárral Portugália arra törekszik, hogy senki se maradjon le, és 
mindenkinek azonos lehetőségei, jogai és kötelességei legyenek” - hangsúlyozta a miniszterhelyettes. 

[The Portugal News] 
 
 
Kelet-mediterrán útvonal: 86%-kal több irreguláris bevándorló érkezett az év első négy hónapjában 
tavalyhoz képest 
Több mint 9 000 illegális érkezést észleltek a hatóságok a kelet-mediterrán útvonalon idén január és április 
közt, ezek felét Cipruson. Ez 86%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A migránsok többsége 
szíriai, nigériai és kongói. 

[The Cyprus Mail] 
 

Fegyveres határőrök vezénylését sürgeti a ciprusi parlament Jogi Bizottságának elnöke 
300 felfegyverzett és megerősített jogkörökkel bíró rendőrt küldene a szakadár északot a déli görög ciprusi 
köztársaságtól elválasztó 180 kilométeres zöld vonalhoz a nicosiai parlament Jogi Bizottságának elnöke. A 
kormányzó jobbközép DISY képviselője szerint ugyanis Törökország hibrid háborújának eszközeként hagyja 
a migránsokat átszökni a határvonalon. Az intézkedés költsége 10 millió euró lenne, melyet az Európai 
Uniótól igényelne. Az ellenzéki balközép AKEL képviselője szerint, ha több jogkört adnának ezeknek a 
rendőröknek, azok gyakorlásához megfelelő kiképzésben kellene részesülniük, amihez viszont több időre 
lenne szükség. Abban viszont egyetértenek, hogy a migránsáradatot meg kell fékezni és konstruktívan 
állnak a kérdéshez. 

    [The Cyprus Mail] 
 
350 euróra büntettek egy máltai férfit migránsokkal szembeni gyűlöletbeszédért 
2020 májusában a Máltai Televízió Facebook-oldalán megjelent komment miatt 350 euróra büntetett a 
bíróság egy férfit. Az elkövető a Captain Morgan hajón veszteglő migránsok halálát kívánta. A férfi védő 
nélkül jelent meg a törvényszék előtt, ahol nem ismerte el bűnösségét és felmentése mellett érvelt, mivel 
szavainak nem lett negatív következménye. A bíróság viszont úgy látta, hogy a törvény annak a 
valószínűségét is bünteti, ha egy ilyen megjegyzés gyűlöletet vagy erőszakot szíthat. A szándékot illetően 
pedig a “'Fulladjanak meg mindannyian” nem hagyott kétséget – mutatott rá a bíró, hangsúlyozva, hogy az 
ítélet enyhe, hiszen a cselekmény maximális büntetési tétele 25 000 euró összegű pénzbírság. 

[Times of Malta] 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afghanistan-programm-ampel-regierung-plant-25-millionen-euro-fuer-gefluechtete-ein-a-8924c6fb-36dc-406a-b448-3e896736a200
https://www.theportugalnews.com/news/2022-05-19/portugal-championing-migration/67198
https://cyprus-mail.com/2022/05/16/irregular-migration-up-86-per-cent/
https://cyprus-mail.com/2022/05/16/irregular-migration-up-86-per-cent/
https://cyprus-mail.com/2022/05/21/doubts-raised-over-recruitment-of-300-armed-officers-to-monitor-buffer-zone-for-irregular-migrants/
https://timesofmalta.com/articles/view/man-who-wished-migrants-drown-off-malta-gets-350-fine-conditional.956452
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Máltai belügyminiszter az NGO-vádakra: nem leszünk migrációs csomópont 
Az Alarm Phone migránsmentő szervezet kifogásolta, hogy május 14-én 58 kimentett embert Pozzallóba, 
május 15-én 450-et Ragusába vittek, miután a máltai hatóságok nem avatkoztak közbe. Byron Camilleri 
belügyminiszter erre válaszul azt nyilatkozta, hogy “megértem, hogy minél keményebben lép fel országunk 
azokkal szemben, akik visszaélnek a menekültügyi rendszerrel, annál inkább számíthatunk az ellenünk és a 
fegyveres erők ellen irányuló támadásokra. Ha megnézzük az elmúlt években hozott döntéseinket, akkor 
egy igazságosabb menekültügyi rendszer kialakulását láthattuk, amely igazságos azokkal szemben, akiknek 
joguk van a menedékjoghoz, és kemény azokkal szemben, akiknek nincs. Tavaly rekordszámú kitoloncolást 
hajtottunk végre.” 

[Times of Malta] 
 
 

Mégsem nyílik új befogadóállomás Nyugat-Boszniában 
A Velika Kladuša település mellé tervezett, 300 fő elhelyezésére alkalmas befogadóállomás felépítésének 
elhalasztásáról döntöttek az illetékes bosznia-hercegovinai kantonális hatóságok. A döntéshozók azzal 
érveltek, hogy a közeli, Bihács melletti, két évvel ezelőtti tűzvészt követően korszerűen újjáépített, 1 500 
férőhelyes Lipa befogadóállomás lefedi a jelenlegi igényeket, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt 
években e területen csökkent az illegális migrációs nyomás. Egyben a Lipa befogadóközpont házirendjének 
szigorítását javasolták, hogy könnyebben ellenőrizhetővé váljanak a migránsok.  

[Avaz] 
 
 

Majdnem megöltek Boszniában egy 17 éves afgán migránst 
A Szarajevó melletti Ušivak befogadóközpontban kitört tömegverekedésben megkéseltek egy 2005-ös 
születésű afgán állampolgárt. A bosznia-hercegovinai fővárosi központi klinika sebészei életmentő műtétet 
hajtottak végre a bűncselekmény áldozatán. A helyi rendőrség őrizetbe vette az emberölési kísérlet 
gyanúsítottját, ám kilétét egyelőre nem fedték fel a nyilvánosság előtt.  

[Avaz] 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

###  

https://timesofmalta.com/articles/view/we-wont-be-a-migration-hub-for-the-mediterranean-says-home-affairs.955798
https://avaz.ba/vijesti/bih/743403/operativna-grupa-usk-a-protiv-novih-privremenih-prihvatnih-centara-za-migrante
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/742776/pokusali-ubiti-migranta-u-centru-usivak-maloljetnik-iz-afganistana-izboden-nozem
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AFRIKA 

 

Évi több száz halott az Ádeni-öbölben 
2014 óta legalább 1 000 ember vesztette életét az Ádeni-öbölben az illegális tengeri átkelések során. A 
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint azonban a valós adatok ennek a többszörösét tehetik ki. Az 
átkelők Jemenben sem lélegezhetnek fel, hiszen ott polgárháborús körülmények várják őket. Az útvonalat 
zömében etiópok és szomálik használják. 

[Hiiraan] 
 
 

Etiópia adott otthont a legtöbb új belső menekültnek 2021-ben 
Az Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) jelentése szerint 2021-ben az etiópiai polgárháború 
miatt menekült el a legtöbb ember otthonából, mintegy 4,2 millió fő. 2021 év végén világszerte több mint 
59 millió ember volt menekült saját hazájában. 

[Hiiraan] 
 
 

Mali kilép a G5 Sahel terrorellenes koalícióból 
Bamako azzal indokolta döntését, hogy nem vehette át 2022 februárjában a szervezet vezetését. Mali és 
szomszédai, illetve a nyugati országok között azután romlott meg a viszony, hogy a Bamakóban hatalmon 
levő katonai junta ígéretei ellenére nem tartotta meg 2022 februárjában a választásokat, ami miatt a térség 
regionális szervezete, az ECOWAS szankciókat vezetett be Malival szemben. 

[Voanews] 
 
 

 

 

 

 

 

 

###  

https://hiiraan.com/news4/2022/May/186255/drowning_and_dehydration_are_the_main_causes_of_migrant_deaths_in_the_horn_of_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/May/186284/ethiopia_tops_global_list_of_highest_idps.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/mali-withdraws-from-regional-anti-jihadist-force-/6574901.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Ismét harcok színhelye lett Tripoli 
Csaknem kétévnyi fegyvernyugvás után ismét utcai harcok színhelye lett Tripoli. Az összecsapás a két 
rivális miniszterelnököt, Fati Basagát és Abdulhamid al-Debaibát támogató milíciák között tört ki, miután 
Basaga megpróbálta átvenni az irányítást a tripoli kormányhivatalok fölött. 

[Voanews] 
 
 

Iraki menekülteket gyilkoltak meg egy szíriai menekülttáborban 
A 9 áldozatot, köztük több nőt az észak-szírai al-Hól táborban találták meg. Voltak, akiket lőfegyverrel 
gyilkoltak meg, másokat lefejeztek. A tábort ellenőrző kurd hatóságok és a tábor lakói között megbúvó 
Iszlám Államhoz kötődő terroristák között rendszeresek az összecsapások. A radikálisok halállal büntetik 
azokat, akikről felmerül, hogy információval látják el a kurd erőket. Az al-Hól táborban 57 000 ember, 
köztük 10 000 nem iraki állampolgár él, többségük az Iszlám Állam egykori követőinek a családtagja. 

[al-Monitor] 
 
 

Újabb dráma az Atlanti-óceán partjainál: negyven túlélő, két holttest és tizenegy eltűnt 
A Marokkói Királyi Haditengerészet több mint negyven bevándorlót mentett ki az Atlanti-óceánon egy 
Kanári-szigetek felé tartó hajóból. A mentőakciót követően a hajón két holttestet találtak. A túlélők 
megerősítették, hogy rajtuk kívül még további tizenegy migráns tartózkodott ugyanazon a hajón, de ők 
eltűntek a vízben. 

[InfoMigrants] 
 
 

11 bevándorló halt meg Algéria partjainál, miközben Európába próbáltak eljutni 
11 bevándorló fulladt vízbe, miután hajójuk elsüllyedt Tipaza algériai partjainál. A CIPIMD, egy spanyol civil 
szervezet közölte, hogy egy 16 migránst szállító hajó Észak-Afrikából indult a spanyol Baleár-szigetekre. A 
szervezet szerint öt embert – köztük két gyereket – sikerült kimenteni. Az ENSZ menekültügyi szervezete 
szerint tavaly 3 077 ember halt meg vagy tűnt el, miközben tengeri úton próbáltak Európába jutni. Az ENSZ 
felszólította a kormányokat, hogy dolgozzanak ki „alternatívákat” azokra a veszélyes tengeri útvonalakra, 
amelyeket a bevándorlók kétségbeesetten használnak, hogy elérjék Európát. 

[Euronews] 
 
 

###  

https://www.voanews.com/a/clashes-rock-tripoli-as-libyan-rivals-fight-in-capital-/6576592.html
https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/iraqis-murdered-syrias-al-hol-camp?fbclid=IwAR2WFCBQ1wqaRXbEC7o_iAYR3My3cZZMTfarTjVtrgsODjebctME1kO6inE#ixzz7TlMXA482
https://www.infomigrants.net/ar/post/40537/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9-40-%D9%86%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AC%D8%AB%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8811-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://www.euronews.com/2022/05/16/eleven-migrants-die-off-coast-of-algeria-while-trying-to-reach-europe
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

Az Európai Bizottság megdicsérte Szerbia migrációs politikáját 
Kiszivárogtak az Európai Bizottság belső feljegyzései (úgynevezett non paper) Szerbia európai uniós 
csatlakozásának feltételeiről. Déli szomszédunkat elmarasztalták többek között a sajtószabadsággal, a 
jogállamisággal és a korrupcióellenes küzdelemmel kapcsolatos hiányosságok miatt, azonban méltatták az 
ország migrációs politikáját. 

[Index.hr] 
 

A Frontex adatai szerint nőtt az illegális határátlépések száma 
Idén január és április között mintegy 57 800 illegális határátlépést könyveltek el az Európai Unió külső 
határain, amely 69 százalékkal több a tavalyi év azonos időszakához képest. Az ukrajnai menekültek nem 
részei e statisztikának. Csak idén áprilisban mintegy 15 ezer irreguláris határátlépésről számolt be a 
Frontex, amely 79 százalékos növekedés a tavalyi áprilisi adatokkal összevetve. Jelenleg Albánia, Szerbia, 
Montenegró és Moldova területén több mint kétezer Frontex kötelékébe tartozó határőr teljesít 
szolgálatot. 

[Frontex] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
### 

  

https://www.index.hr/vijesti/clanak/procurio-dokument-europske-komisije-o-problemima-u-srbiji/2365073.aspx
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-april-detections-on-the-rise-95Ch1O
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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Jelentősen csökkent a Törökországból Azerbajdzsánba irányuló munkaerő-migráció 
Jelentősen csökkent a török állampolgárok munkavállalási célú, Azerbajdzsánba irányuló utazásainak száma 
2022 januárja és áprilisa között – közölte a Török Munkaügyi Ügynökség (ISKUR) Főigazgatósága. Az ISKUR 
szerint az ügynökségen keresztül Azerbajdzsánba utazó török munkavállalók száma a jelentési időszakban 
77,8%-kal csökkent 2021 azonos időszakához képest. Összességében 5 560 török állampolgár utazott ki 
külföldre az ISKUR-on keresztül az év negyedik hónapjában, amely 45,9%-kal több, mint 2021 januárja és 
áprilisa között – az arányok még ehhez képest is csökkentek 2022-ben. 

[Azernews] 
 
 

A kirgiz vendégmunkások 80%-a Oroszországban dolgozik, sokan azonban feketelistára kerültek 
„A kirgiz vendégmunkások főleg Oroszországban dolgoznak, számításaink szerint körülbelül a 80%-uk” – 
nyilatkozta Janil Alibajeva munkaügyi, szociális biztonsági és migrációs miniszterhelyettes az Eldik 
képviselőcsoport május 20-i ülésén. A legtöbb kirgizisztáni vendégmunkás egyébként is az Eurázsiai 
Gazdasági Unió országait választotta, azonban vannak, akik Dél-Koreába, Törökországba, Németországba, 
Csehországba, Bulgáriába vagy az Egyesült Királyságba vándoroltak munkát találni. Mindeközben az is 
kiderült, hogy mintegy 81 903 kirgiz állampolgár szerepel az Orosz Szövetségi Migrációs Szolgálat 
feketelistáján. Az illetékes kirgiz minisztérium éppen ezért forródrótot indított, amelyen minden érintett 
ellenőrizheti az orosz hatóságok esetleges tiltó döntését. 

[AKIpress és AKIpress] 
 
 
 

https://www.azernews.az/business/193925.html
https://akipress.com/news:671221:80__of_migrant_workers_from_Kyrgyzstan_work_in_Russia/
https://akipress.com/news:671210:Over_81,000_Kyrgyzstanis_blacklisted_by_Russian_migration_authorities/

