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Migrációs Körkép 

2022.05.30. ‖ 22. 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: orosz állampolgárok vízumeljárását akarják egyszerűsíteni, habár a hírszerzés 
kémkedésről jelent 
A német hatóságok bejelentették, hogy annak ellenére tervezik megkönnyíteni az Oroszországból érkező 
szakmunkások vízumkötelezettségét, hogy a hírszerzés fokozott veszélyről tájékoztatott. A német 
vállalatoknál dolgozó orosz állampolgárok jelentései szerint ipari kémkedésre toborozzák és kényszerítik 
őket, hogy a tudáshálózatoktól elzárt orosz gazdaság számára hasznos információkat gyűjtsenek. A berlini 
hatóságok enyhe növekedést észleltek a nyugat-európai országokban a nemzetközi védelmi státuszt 
igénylő orosz állampolgárok számának alakulásában, amelyet a szövetségi belügyminisztérium is 
megerősített. Február 24-től május elejéig több mint 600 schengeni vízumot adott ki Németország a 
szakképzett orosz munkavállalóknak. Áprilisban 222 orosz állampolgár kért menedéket az országban. 

[Schengen Visa Info] 
 

Svájc: meghaladta az ötvenezret az ukrán menekültek száma  
Május 25-i adatok alapján 53 305 személy kérvényezte az “S” státuszt Svájcban, amelyből 50 485 személy 
már meg is kapta azt. A legtöbb, mintegy kilencezer menekültet Zürich kanton fogadta be. 

[SEM] 
 

Törökország idén már több mint 28 ezer irreguláris migránst toloncolt ki 
A török belügyminisztérium május 24-ei tájékoztatása szerint Törökország a 2022-es év kezdete óta 28 581 
irreguláris migránst toloncolt ki az országból, többségükben afgán állampolgárokat. Az előző év azonos 
időszakával összehasonlítva ez 70%-os emelkedést jelent. Ezzel egy időben 2022-ben eddig 153 088 migráns 
illegális belépését akadályozták meg Törökországba.  

[Daily Sabah] 
 

Felmérést készített az ACAPS a Lengyelországba áramló ukrán menekültekről 
2022. február 24-e óta hozzávetőleg 3,5 millió ember érkezett Ukrajnából Lengyelországba – állapítja meg 
az ACAPS. Az ACAPS egy nonprofit, nem kormányzati, független információszolgáltató, mely főként 
biztonságpolitikai szempontból közelíti meg a világ konfliktusait. Az ACAPS megállapította azt is, hogy a 
Lengyelországba érkezett menekültek az 53%-át adják az összes Ukrajnát elhagyónak. Noha sok ukrán 
választja Lengyelországot végleges célállomásként főként kulturális és nyelvi közelsége miatt, az egyre 
növekvő helyi diaszpóraszám miatt az ACAPS szerint nem lehet pontosan megállapítani, mennyien fognak 
ténylegesen ott maradni hosszú távon is. Hasonló felmérést készített a helyzetről a REACH (a genfi 
székhelyű IMPACT egyesület kezdeményezése) és a UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) is, akik 
adatgyűjtéseikhez 10 678 interjút készítettek február 28. és május 25. között. 

[Reliefweb és Reliefweb] 
 

https://www.schengenvisainfo.com/news/germany-to-ease-visa-rules-for-russian-citizens-in-spite-of-spy-warnings/
https://mobile.twitter.com/SEMIGRATION
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkeys-deportations-up-70-compared-to-2021-migration-authority
https://reliefweb.int/report/poland/acaps-briefing-note-refugee-influx-ukraine-25-may-2022
https://reliefweb.int/report/poland/refugee-arrivals-ukraine-poland-update-25052022
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A lengyel elnök migrációs „problémákra” figyelmeztet 
„Ha az ukrajnai háború élelmiszerhiányt okoz Észak-Afrikában, az könnyen Európába irányuló tömeges 
migrációhoz vezethet” – figyelmeztet Andrzej Duda, Lengyelország elnöke. „Ha kiderül, hogy Észak-
Afrikában éhínség van... Spanyolországnak és egész Dél-Európának hatalmas migrációs problémája lesz” – 
jelentett ki a svájci Davosban tartott idei Világgazdasági Fórumon. A lengyel elnök szerint arra kell 
koncentrálni, hogy Ukrajna tudja exportálni gabonáját, ugyanis amennyiben ez nem sikerül, Egyiptom teljes 
gabonakeresletének 80%-ától eshet el, ami a teljes régióban „őrült káoszt” eredményezhet. 

[Al-Jazeera] 
 
 

Davosi Világgazdasági Fórum: Európának új migrációs paktumra van szüksége 
Európának stabil és holisztikus migrációs paktumot kell kötnie az ukrajnai háború elől menekülő, egyre 
növekvő számú menekültáradat kezelése kapcsán – fogalmazott Margaritis Schinas, az Európai Bizottság 
európai életforma népszerűsítéséért felelős alelnöke. A davosi Világgazdasági Fórum „Reagálás az új 
migrációs áramlásokra Európában” c. panelbeszélgetésén Schinas úgy fogalmazott: „Európa mindig is a 
legjobb menedék marad azoknak, akik a háború és az üldöztetés elől menekülnek. Ezt a társadalmi modellt 
képviseljük. Több mint 5 millió ukrán menekültet fogadtunk be, de még mindig nincs róla migrációs 
paktumunk. Ez arra kényszerít bennünket, hogy gyakran tűzoltóként funkcionáljunk inkább, mint 
építészként.”  

[Arab News] 
 
 

Több mint 400 ezer menekültet regisztrált Szlovákia az ukrajnai háború kezdete óta 
Szlovákia belügyminisztériuma bejelentette, hogy május 20-án 3 266 személy lépte át az ukrán-szlovák 
határátkelőhelyeket. A tárca május 21-én kiadott közleményéből kiderül, hogy összesen 737 férfi, 2 049 nő 
és 480 gyermek található meg köztük. A május 20-án érkezettek közül 209-en kértek ideiglenes szállást a 
közép-európai országban. Az Ukrajnából Szlovákiába menekülők száma ezzel a május 20-i adattal együtt 
elérte a 442 648-at. A szlovákiai ideiglenes védelmet kérők száma összesen 77 184 főre nőtt.  

[Schengenvisainfo] 
 

Ahogy folytatódik a háború, úgy érvényesül egyre inkább az „agyelszívás” jelensége Oroszországban 
Egyre nő az Oroszországból elvándorlók száma. Az ENSZ szerint sok orosz, különösen a háború ellenzői 
menekültek el az országból február óta. A globális ügynökség szerint az elvándorlásban az „agyelszívás” 
(„brain drain”) jelensége érvényesül, ugyanis a legtöbb kivándorolt orosz magasfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik. Az elmenekülő oroszok főként szomszédos országokat választanak célországként, ahova nem 
szükséges vízumot kérniük. Örményország, Georgia és Törökország is olyan államok, amelyek rendkívül 
sok elmenekülő orosznak adtak otthont február 24-e óta. A BBC szerint az invázió kezdete óta Georgia 
egyedül 25 ezer oroszt fogadott be, de Konsztantyin Szonin, a Chicagói Egyetem orosz közgazdásza szerint 
az elvándorlók száma „alsóhangon is 200 ezer körül kell, hogy mozogjon”. 

[The Print] 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/duda-warns-of-huge-migration-problems-to-southern-europe
https://www.arabnews.com/node/2088491/world
https://www.schengenvisainfo.com/news/slovakia-has-registered-more-than-400000-ukrainian-refugees-since-war-started/
https://theprint.in/world/frontline-ukraine/14-million-ukrainians-forced-from-their-homes-russia-sees-brain-drain-as-war-continues/972181/
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Németország: az afgán állampolgároknak közel egy évet kell várniuk a vízumra 
A német kormányzat információi szerint mintegy ötezer afgán állampolgár vár időpontra német vízumért 
annak érdekében, hogy csatlakozzanak az országot már elhagyó családtagjaikhoz. Kabulban 2017 óta nem 
működik a vízumügyintézés, ezért a családegyesítés végett igényelt vízumokat Iszlámábádban és Új-
Delhiben lehet igényelni. A pakisztáni német nagykövetségen 3 455, az indiai főváros német képviseletén 1 
500 személy regisztrált vízumért. Ennyi kérelem elbírálása meghosszabbítja az ügyintézést, amely 
becslések szerint már egy évig is eltarthat. A hosszú folyamat megkönnyítése érdekében több intézkedést 
is bevezettek, például a két vízumhivatal széles körben élhet “mérlegelési jogkörével”. A külügyminisztérium 
emellett elkezdte a kérelmek egy részét közvetlenül Németországba küldeni feldolgozásra. Erre a célra új 
pozíciót hoztak létre ott. 

[Info Migrants] 
 
 

Illegális visszakísérésekkel vádolják Bulgáriát  
A Human Rights Watch jelentése szerint a bolgár hatóságok kutyákat, valamint erőszakot alkalmaznak a 
migránsok Törökországba történő illegális visszakísérése során. A szervezetnek nyilatkozó migránsok 
elmondása szerint a hatóságok a visszakísérés során levetkőztették, megverték és kirabolták őket. A bolgár 
kormányzat még nem reagált a Human Rights Watch állításaira, de elutasítják bárminemű jogsértés vádját. 

[AP News] 
 
 

Csaknem 600 migránst tartóztatott fel a görög parti őrség  
A görög partiőrség közleménye szerint május 23-án összesen 590 migránst tartóztattak fel. A hatóságok 
elmondása szerint a migránsok Törökországból indulva öt jacht és négy gumicsónak segítségével kíséreltek 
meg a görög felségvizeken keresztül Olaszországba jutni. A partiőrség közlése szerint a török hatóságok 
visszaszállították őket Törökország területére. 

[AP News] 
 

Új állandó befogadóközpont nyílik az olasz-francia határon  
A liguriai Ventimigliában, mely az olasz és a francia Riviéra határán fekvő város, állandó befogadóközpontot 
létesítenek az irreguláris migránsok számára, ám a jelenleg ott működő ideiglenes befogadóközpontot sem 
számolják fel, csupán elköltöztetik. A város polgármestere reméli, hogy ez, az állammal közös lépés kezelni 
fogja a migránsok feltorlódásának problémáját, még ha nem is oldja meg azt. 

 
[Schengen Visa Info] 

 
Boszniában egy rendőrt is letartóztattak szervezett embercsempészet vádjával 
Bosznia-Hercegovina határrendészei legalább 11, szervezett embercsempészettel vádolt személyt 
tartóztattak le. A gyanúsítottak egyike a saját állományuk tagja. A terheltek egy részétől engedély nélkül 
tartott fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Hónapokig tartó nyomozás előzte meg a feltételezett 
bűnszervezet tagjainak őrizetbe vételét. A banda Bosznia-Hercegovinából Horvátországba és más európai 
uniós tagállamokba csempészett migránsokat.  

[Index.hr] 
 
 

###  

https://www.infomigrants.net/en/post/40752/one-year-wait-for-afghans-seeking-family-reunification-visas-for-germany
https://apnews.com/article/bulgaria-turkey-european-union-a73bf84de04244db8996cb3b653d3efb
https://apnews.com/article/european-union-athens-greece-turkey-51ec5a6f66e8f56349631110a03a7408
https://www.schengenvisainfo.com/news/italy-opens-permanent-hosting-centre-for-immigrants-near-french-border/
https://www.index.hr/vijesti/clanak/u-bih-11-uhicenih-zbog-krijumcarenja-migranata-u-hrvatsku-medju-njima-i-policajac/2366731.aspx
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AFRIKA 

 

Fokozódik az éhínség Szomáliában 
Az elmúlt héten megjelentek az első hírek az éhhalálról a kelet-afrikai országban. A krónikus alultápláltság 
miatt különösen az újszülöttek életkilátásai romlottak: az aszály és a növekvő élelmiszerárak miatt milliók 
élelmezés-biztonsága került veszélybe. Az ENSZ szerint az ellátásukhoz szükséges források alig 15%-a áll 
rendelkezésre. 

[Hiiraan] 
 

Újabb összecsapások Nigerben 
A Csád-tó partján végrehajtott Boko Haram támadás ismét arra figyelmeztetett, hogy továbbra sincs vége 
a dzsihádisták okozta fenyegetésnek a térségben. A csónakokkal érkező támadókat a biztonsági erők 
visszaverték, a harcokban több tucat ember vesztette életét. 

[Voanews] 
 
 

Fegyverül használhatja Oroszország az afrikai migrációt 
A spanyol és brit védelmi miniszter közös találkozójukon arról figyelmeztettek, hogy Oroszország növekvő 
afrikai jelenléte lehetővé teszi, hogy Moszkva - hasonlóan a belarusz határnál történtekhez - fegyverül 
használhassa az illegális migrációt, ezáltal pedig nyomást gyakoroljon vele a NATO-ra. Ben Wallace szerint 
,,ami Európa egyik végében megtörtént, az könnyen megtörténhet a másikban is.” 

[Reuters] 
 

Megerősíti afrikai katonai jelenlétét Németország  
Olaf Scholz német kancellár afrikai útja során bejelentette, hogy a Száhel övezet biztonsági helyzetére való 
tekintettel Németország kész megerősíteni a régiós katonai jelenlétét. Ennek megfelelően Németország 
Maliból 300 katonáját átcsoportosítja Nigerbe, valamint további 300 katonát küld Maliba az ENSZ 
MINUSMA missziójának keretében.  

[The Trumpet] 
 

1,1 millió menekültnek ad otthon Szudánt 
Az elmúlt évben több mint 100 000 fővel nőtt a külföldi menekültek száma az országban. A legtöbben, 
több mint 800 000-en a szomszédos Dél-Szudánból érkeztek. 

[Sudantribune] 
 

 

### 

https://hiiraan.com/news4/2022/May/186355/as_hunger_spreads_in_somalia_babies_start_to_die.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/army-killed-40-boko-haram-fighters-on-lake-chad-islands-niger-says-army-killed-40-boko-haram-fighters-on-lake-chad-islands-niger-says-/6590058.html
https://www.reuters.com/world/spain-britain-call-nato-look-russian-threat-africa-2022-05-25/
https://www.thetrumpet.com/25660-germany-doubles-down-on-africa-deployments
https://sudantribune.com/article259477/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Újabb hajószerencsétlenség a tunéziai partoknál 
Az irreguláris migránsokat szállító, a líbiai Zavarából induló hajó Sfax partjainál süllyedt el. 25 embert 
kimentettek a tunéziai hatóságok, de 75 embernek nyoma veszett, akik nagy valószínűség szerint 
belefulladtak a Földközi-tengerbe. 

[Reuters] 
 

Líbia: Négy bevándorló holttestét találták meg és 13 embert mentettek ki  
A líbiai haditengerészet azt közölte, hogy a parti őrség járőrei négy bevándorló holttestét húzták ki a vízből, 
13 másikat (12 szír és egy egyiptomi állampolgár) kimentettek, további három személyt pedig eltűntnek 
nyilvánítottak. A migránsok Melíta város partjainak közelében (Tripolitól 100 km-re nyugatra) borultak fel 
hajójukkal. A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, hogy összesen hányan voltak a fedélzeten. 

[InfoMigrants] 
 
 

Tunéziai Nemzeti Gárda: több tucat embert tartóztattak le, és 11 illegális határátlépési kísérletet 
hiúsítottak meg 
A Tunéziai Nemzeti Gárda főigazgatóságának hivatalos szóvivője bejelentette, hogy a biztonsági 
szolgálatoknak 11 illegális határátlépési kísérletet sikerült meghiúsítaniuk, valamint több mint száz tunéziai 
és egyéb afrikai állampolgárságú személyt tartóztattak le, miközben illegálisan próbálták átlépni a tunéziai 
határt. 

[Akhbarelyom] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###  

https://www.reuters.com/world/africa/76-people-missing-after-migrant-boat-sinks-off-tunisia-2022-05-25/
http://www.infomigrants.net/ar/post/40726/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-13-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3769754/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-11-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

Meghaladta a 100 milliót a menekültek száma 
A Norvég Menekültügyi Tanács becslései szerint átlépte a 100 millió főt a nemzetközi és belföldi 
menekültek száma. Ebben nagy szerepe van az ukrajnai háborúnak, ami 14 millió embert űzött el 
otthonából. 

[Hiiraan] 
 

 
Az UNHCR kiterjeszti lengyelországi tevékenységét 
Az UNHCR, avagy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága tovább bővíti tevékenységét Lengyelországban, 
hogy még hatékonyabb segítséget tudjon nyújtani az Ukrajnából érkező azon menekülteknek, akik a közép-
európai államban szeretnének letelepedni. Az Ukrajnából érkező menekültek fő célországa továbbra is 
Lengyelország, ahová a háború február 24-i kezdete óta több mint 3,5 millióan érkeztek. Az érkezések 
üteme lelassult a március elején tapasztaltakhoz képest, napi több mint 100 ezer ember helyett május 
folyamán napi 20 ezer körülire. 

[UNHCR] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

### 

https://hiiraan.com/news4/2022/May/186329/100_million_people_displaced_we_are_witnessing_an_unprecedented_plague_of_human_suffering.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://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
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/5/62908c384/unhcr-expands-operations-poland-reach-refugees-ukraine-amid-rising-vulnerabilities.html
https://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
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AMERIKA 

 
UNHCR: a Karib-térség tegyen többet a Haitiból menekülőkért  
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának egyik szóvivője Haiti fővárosában tartott sajtótájékoztatóján 
sürgette a Karib-térség államait, hogy figyeljenek a nehéz helyzetben lévő országot csónakokon elhagyókra 
és nyújtsanak nekik segítséget. A figyelemfelhívás apropója, hogy nemrégiben egy USA-ba tartó bárka 800 
utasa Kubában ért partot, kapitány nélkül, aki elhagyta a járművet. Az amerikai parti őrség közlése szerint 
idén eddig 3 900 haiti állampolgárt tartóztattak fel, ez a tavalyi szám duplája.  

[Barbados Today] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://barbadostoday.bb/2022/05/28/un-urges-caribbean-to-do-more-to-help-haitians-fleeing-by-sea/
https://barbadostoday.bb/2022/05/28/un-urges-caribbean-to-do-more-to-help-haitians-fleeing-by-sea/
https://barbadostoday.bb/2022/05/28/un-urges-caribbean-to-do-more-to-help-haitians-fleeing-by-sea/
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ÁZSIA 

 

 
Japán menekültpolitikáját kritizálják Ukrajna kapcsán, amiért a politikát az emberi jogok elé helyezi 
A japán kormány nemrég nyilvánosságra hozta, hogy több mint 1 000 menekültet fogadna be a háború 
sújtotta Ukrajnából. A kritikusok azonban rámutatnak, hogy a japán bevándorlási hatóságok sokkal kevésbé 
voltak hajlandók megnyitni az ország kapuit az erőszak és az üldöztetés elől menekülő emberek előtt a 
Japánhoz sokkal közelebb eső fejlődő államokból. Különböző emberi jogi csoportok szerint véget kell vetni 
ennek a kettős mércének és Japánnak teljesítenie kell nemzetközi kötelezettségeit a más háborús 
övezetekből érkező menekültekkel kapcsolatban is. 

[DW] 
 

Az örmény migrációs szolgálat vezetője szerint sok hegyi-karabahi menekült nem tud hazatérni 
Az Örmény Migrációs Szolgálat vezetője, Armen Ghazaryan a New York-i Nemzetközi Migrációs 
Felülvizsgálati Fórumon (IMRF) felszólalva elmondta, hogy a Hegyi-Karabahból származó belső menekültek 
nagy része a 2020. novemberi tűzszünet ellenére sem tud biztonságosan visszatérni otthonába. Ghazaryan 
a fórumon elmondta, hogy Azerbajdzsán erőszakkal és megfélemlítési taktikákkal kényszeríti a hegyi-
karabahi örményeket otthonaik elhagyására. Ghazaryan azt is elmondta, hogy Örményország lépéseket 
igyekszik tenni ezen emberek elhelyezésére és lakhatási bizonyítványt próbál biztosítani mindannyiuknak. 

[Hetq] 
 
 

A tádzsik gazdasági migránsok Oroszországgal szimpatizálnak az ukrán háborúban 
Tádzsikisztán egyike azon közép-ázsiai, posztszovjet államoknak, ahol a Szovjetunió szétesését követően 
az orosz befolyás továbbra is jelentős. Az országban az ezerkilencszáz-kilencvenes években véres 
polgárháború dúlt. A helybéli értelmiségiek egy része párhuzamot vél felfedezni Ukrajna jelenlegi 
megszállása és Oroszország korabeli tádzsikisztáni nyomásgyakorlása között. Ellenben a hivatalos tádzsik 
álláspont szinte szűretlen szócsöve az orosz állami propagandának. A közszolgálati televízión a Russia 
Today az egyik gyakran idézett hírforrás. A tádzsikisztániak számára az oroszországi vendégmunka-vállalás 
gyakran az egyetlen lehetőség a családfenntartásra. Sokan attól is tartanak: ha bírálják az oroszok ukrajnai 
katonai invázióját, elveszíthetik az oroszországi munkavállalási vízumukat. 

 [Radio Free Europe] 

https://www.dw.com/en/japans-ukraine-refugee-policy-criticized-for-putting-politics-over-human-rights/a-61950343
https://hetq.am/en/article/144717
https://www.rferl.org/a/tajikistan-public-divided-war-ukraine/31861484.html

