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Migrációs Körkép 

2022.06.07. ‖ 23. 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 

 
Sajtóértesülés szerint a britek az elutasított menedékkérőknek a hazatérést is felkínálják  
A belügyminisztérium felajánlja, hogy visszarepíti a menedékkérőket azokba a konfliktusövezetekbe, 
ahonnan menekültek, ha nem akarják, hogy Ruandába küldjék őket - értesült a The Guardian. A kelet-afrikai 
országba való kitoloncolás előtt álló menedékkérők első csoportjának kiadott dokumentumok szerint a 
belügyminisztérium önkéntes visszatérési szolgálata segíthet nekik visszatérni hazájukba. A dokumentum 
hozzáteszi: „Önnek lehetősége van arra, hogy önként elhagyja az Egyesült Királyságot. Ha azonban 
kitoloncolják Önt, az Ruandába fog történni.” Akiket Ruandába küldenek, azok menedékkérelmét a 
belügyminisztérium elfogadhatatlannak minősítette az Egyesült Királyságba való beutazásuk módja - ami 
általában a Csatornán való átkelés csónakkal – miatt. 

[The Guardian] 
 

 
Ciprusi belügyminiszter: idén 150 ezer irreguláris migránsra számít az öt mediterrán frontország 
Nicos Nouris Velencében, a MED5 találkozó keretében tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy az 
Európába vezető fő migrációs útvonalakon fekvő földközi-tengeri országok idén több mint 150 000 ember 
érkezésére számítanak, mivel az ukrajnai konfliktus okozta élelmiszerhiány újabb migrációs hullámmal 
fenyeget Afrikából és a Közel-Keletről. Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint idén már mintegy 36 400 
menedékkérő és migráns szállt partra Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban, Cipruson és 
Máltán, miután 2021-ben egész évben 123 318-an érkeztek.  

[Ekathimerini] 
 

 
Zelenszkij: Az ukrajnai gabonablokád éhínséget, migrációt válthat ki 
Ukrajna Oroszország általi tengeri blokádja az élelmiszerek és az alapvető javak árának „katasztrofális” 
emelkedését okozhatja, ami tiltakozásokhoz, éhínséghez és migrációhoz vezethet szerte a világon – mondta 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön. „A világ jelenleg egy élelmezésbiztonsági válság küszöbén 
billeg” – mondta Zelenszkij a pozsonyi Globsec konferencián összegyűlt közönségnek videókapcsolaton 
keresztül. „Az alapvető termékek árai katasztrofálisan fognak emelkedni a fejlődő országokban” – tette 
hozzá. Amióta Oroszország megkezdte – immáron több, mint 100 napja – Ukrajna elleni invázióját, elzárta 
a kelet-európai ország hozzáférését a Fekete-tengerhez, ami lehetetlenné teszi a gabona és más 
élelmiszerek vízi úton történő szállítását a globális piacra.  

[Politico] 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/06/home-office-offers-asylum-seekers-choice-between-war-zones-they-fled-and-rwanda
https://www.ekathimerini.com/news/1186096/europes-south-expects-over-150000-migrant-arrivals-this-year-minister/
https://www.politico.eu/article/zelenskyy-ukraine-grain-russia-blockade-spark-famine-migration/
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Németország: folyamatos az afganisztáni evakuáció, kétszáz személy érkezik hetente  
A német külügyminisztérium információi szerint folyamatosan zajlik az afgán állampolgárok, köztük a 
korábbi helyi alkalmazottak és családtagjaik evakuálása. Hetente körülbelül kétszáz afgán érkezik 
Németországba csak Pakisztánból. Az elmúlt kilenc hónapban mintegy 18 500 vízumot bocsátottak ki a 
német hatóságok. Azoknak az afgán polgároknak, akik engedélyt kaptak a beutazáshoz, már a kétharmada 
eljutott az országba. 

[Info Migrants] 
 
 

Németország: a külföldi származású gyermekek száma kétszeresére nőtt az elmúlt tíz évben 
A Statisztikai Hivatal adatai alapján folyamatosan emelkedik a gyermekek száma Németországban, ugyanis 
mind a születésszám, mind a külföldi gyermekek aránya növekszik. Ezt bizonyítja, hogy 2019-hez képest 60 
ezerrel nőtt a német állampolgársággal nem rendelkező fiatalok száma 2020-ban. A növekedés a 2015-ös 
bevándorlási hullámmal magyarázható, ugyanis azt követően mintegy 230 ezer gyermekkel nőtt a külföldi 
gyermekek száma, 13 éves korig bezárólag. A 2011-es adatokhoz képest pedig (480 ezer külföldi gyermek) 
2021-ig 800 ezerrel nőtt a számuk. 

[MiGAZIN] 
 
 

Német munkaügyi miniszter: a migrációs politikát újra kell szervezni  
Hubertus Heil, szövetségi munkaügyi miniszter reformokat kíván bevezetni a bevándorlók 
munkaerőpiachoz történő hozzáférését illetően, a belügyminisztériummal közösen már zajlik a munka. 
Ennek alapköve, hogy fejlesztik a szakképzett munkavállalók bevándorlására vonatkozó törvényt. Az 
integrációt emellett még az is segíti, hogy június 1-től a menedékkérelmet benyújtó ukrán állampolgárok is 
igényelhetik az úgynevezett Hartz IV-ellátást, amely által jogosulttá válhatnak a rendszeres szociális 
ellátásokra. Ezzel a lépéssel az elismert menedékkérőkkel egyenjogúak lesznek. 

[MiGAZIN] 
 

Tengeren érkező migránstömegtől tart Görögország  
Athénban nő az aggodalom amiatt, hogy fokozódik a menekültek és migránsok koncentrációja a török 
partoknál, főként a Híosszal és Szamosszal szembeni területeken. Jelentések szerint ezeken a török 
partszakaszokon egyre több olyan csónak van, amelyeket a görög partokat célzó migránsok használhatnak. 
Ez a tény és a török kormánytisztviselők retorikája arra késztette az athéni diplomáciai és katonai köröket, 
hogy leporolják a korábbi válságforgatókönyveket. Ezek között szerepel annak lehetősége, hogy a 
migránsok egy olyan szigeten kötnek ki, amely Ankara szerint „meghatározatlan tulajdonban” vagy annak 
közelében van, és Törökország műveletet indítana elcsatolásukra azzal az ürüggyel, hogy a terület Ankara 
felelősségi körébe tartozik a keresés és mentés tekintetében. 

[Ekathimerini] 
 

 
Migránscsempész-autó ütközött betonelemnek Görögországban, két ember meghalt 
Két ember - az egyik feltehetően migráns, a másik pedig a feltételezett embercsempész - meghalt 
szombaton Észak-Görögországban, miközben megpróbáltak kikerülni egy rendőrségi ellenőrzőpontot és 
31 kilométer után betonelemnek ütköztek - közölte az észak-görögországi Szaloniki városának rendőrsége. 
A személyautóban utazó további tizenkét ember megsérült, a legsúlyosabb sérüléseket a lopott autó 
csomagtartójában elrejtett személyek szenvedték el. Mindkét halott pakisztáni volt, a sofőr 27 éves - közölte 
a rendőrség. A sérültek között kilenc pakisztáni és három afgán volt. 

[Ekathimerini] 

http://www.infomigrants.net/en/post/40887/german-government-says-it-flies-out-some-200-afghans-per-week-to-germany
https://www.migazin.de/2022/06/01/statistikamt-zahl-auslaendischer-kinder-in-deutschland-steigt-weiter/
https://www.migazin.de/2022/05/31/migrationspolitik-neu-ordnen-heil-will-migranten-schneller-in-arbeitsmarkt-integrieren/
https://www.ekathimerini.com/news/1186052/greece-bracing-for-all-possible-scenarios/
https://www.ekathimerini.com/news/1186103/two-killed-as-greek-police-chase-stolen-car-carrying-migrants/
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Meg nem erősített értesülés szerint az USA spanyolajkú menekülteket telepítene át Spanyolországba 
A Biden-kormányzat arra számít, hogy - elsőként a világon - Spanyolország a jövő heti amerikai 
csúcsértekezleten bejelentendő kötelezettségvállalást tesz a nyugati féltekéről érkező menedékkérők 
letelepítésére. Egy magas rangú kanadai kormánytisztviselő elmondta: „A tárgyalások még folynak, és még 
nem született döntés a jövő heti csúcstalálkozón a migrációval kapcsolatos konkrét 
kötelezettségvállalásokról". Nem nyilvános dokumentumok szerint a munkaerőhiány megoldásával 
küszködő Spanyolország által áttelepített menekültek kezdeti száma „szerény”, de „szimbolikusan fontos” 
lenne. Spanyolország várhatóan abba is beleegyezik, hogy megduplázza vagy megháromszorozza a Közép-
Amerikából származó ideiglenes munkavállalók számát, akiket jelenleg egy munkaalapú migrációs program 
keretében fogadnak be. Spanyolországban most közel 626 ezer közép-amerikai és karibi születésű ember 
él, akik a kormány adatai szerint az ottani külföldön született lakosság 8,5%-át teszik ki. 

[Axios] 
 
Két embercsempészt tartóztattak le Boszniában 
A bosznia-hercegovinai fővárosban, Szarajevóban és a boszniai Szerb Köztársaság horvát határ mellett 
fekvő Gradiška városában a rendőrség és a határrendészet összehangolt akcióját követően tartóztattak le 
két embercsempészéssel vádolt személyt. A vád szerint jelentős számú, zömében bangladesi és pakisztáni 
állampolgárságú irreguláris migráns országhatáron átcsempészésében működtek közre. Több helyszínen 
is házkutatást végeztek és számos bűnjelet foglaltak le.  

[Dnevni Avaz] 
 
 

Bulgáriát azzal vádolják, hogy rendőrkutyákat uszít közel-keleti migránsokra  
Rendőrkutyákkal és egyéb embertelen és jogsértő módon terelik vissza Törökországba a bolgár határról a 
zömében a Közel-Keletről érkező irreguláris migránsokat. A Human Rights Watch emberi jogvédő 
szervezet munkatársainak arról is panaszkodtak a migránsok, hogy a bolgár rendőrök gyakran megverik és 
levetkőztetik, majd visszaterelik őket a bolgár–török szárazföldi határon keresztül Törökországba.  2021 
nyarán a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta a bolgár államot egy török 
újságíró jogsértő visszakísérése miatt. 

[Human Rights Watch] 
 
 

Tiltakozások Izlandon a visszaküldések miatt 
Komoly tiltakozások kísérték az izlandi hatóságok döntését, amelynek értelmében - összhangban a dublini 
rendszerrel - 200 embert fognak visszatoloncolni azokba az országokba, ahol először léptek az Európai 
Unió területére. Eredetileg 300 emberről lett volna szó, de a tiltakozások hatására ezt a számot 
csökkentették. A jogvédő csoportok szerint Görögország vagy Magyarország nem tekinthető biztonságos 
országnak, és a visszaküldött menedékkérők jogai sérülni fognak. 

 [Hiiraan] 
 
 

500 ukrajnai beteget szállítottak kórházakba Európa-szerte a pünkösdi hétvége folyamán 
Június 3. óta 500 beteget szállítottak át Ukrajnából, Moldovából és az EU határ menti tagállamaiból európai 
kórházakba, hogy további kezelésben vagy sürgős orvosi segítségben részesülhessenek - jelentette be az 
Európai Bizottság. A bejelentés azután érkezett, hogy számos jelentés szólt az orosz invázió következtében 
az ukrán egészségügyi rendszerre nehezedő nyomásról, valamint arról, hogy a határ menti országoknak 
nehézséget okoz az ukrán menekültek egészségügyi szükségleteinek kielégítése. A betegeket Belgium, 

https://www.axios.com/2022/06/02/biden-summit-americas-spain-canada-immigration-refugees
https://avaz.ba/vijesti/bih/747413/uhapsene-dvije-osobe-zbog-krijumcarenja-migranata
https://www.hrw.org/news/2022/05/26/bulgaria-migrants-brutally-pushed-back-turkish-border
https://hiiraan.com/news4/2022/Jun/186476/iceland_planning_to_deport_200_asylum_seekers_%E2%80%93_despite_widespread_protest.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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Németország, Dánia, Írország, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Norvégia, Portugália, Románia, 
Spanyolország, Olaszország és Svédország kórházaiba küldték, hogy megkapják a szükséges kezeléseket. 

[Euractiv] 
 
 

Aktivisták szerint kaotikus a bolgár menekültrendszer  
Erős kritika érte a bulgáriai kormánykoalíciót az ukrajnai háború következtében kialakult menekültválság 
kezelése kapcsán. Kalina Konsztantyinova miniszterelnök-helyettes május 30-án bejelentette, hogy idő 
előtt leállítják programjukat, melynek célja az lett volna, hogy az Ukrajnából érkező menekülteket fekete-
tengeri üdülőhelyeken, kommunista korszakbéli állami komplexumokba és katonai laktanyákba 
költöztessék. Konsztantyinova panaszkodott a menekültek „személyes követeléseire”, illetve, hogy „nem 
tájékoztatják a hatóságokat előre szándékaikról”. A miniszterelnök-helyettes elismerte, hogy 
programkísérletük kudarcba fulladt. Kijelentései felháborodást váltottak ki a közösségi médiában, ahol 
egyes felhasználók azzal vádolták meg a legutóbbi választáson Nyugat-barát kampánnyal 
győzedelmeskedett kormánypártot, a Mi Folytatjuk a Változást (PP), hogy valójában az előző kormány 
oroszpártinak titulált politikáját folytatja. Konsztantyinova kijelentései kapcsán kedd este tüntetők lepték 
el a Miniszteri Tanács épülete előtti teret Szófiában, ahol a miniszterelnök-helyettes lemondását 
követelték. 

[Balkan Insight] 
 
 

Aránytalanul kevés ukrán menekültet fogad be az Egyesült Királyság 
Az Egyesült Királyság egy főre vetítve kevesebb ukrán menekültet fogadott be, mint egy kivételével 
bármelyik uniós tagállam – derült ki a The Guardian friss elemzéséből. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 
(UNHCR) szerint hétmillió ember menekült el Ukrajnából más európai országokba Oroszország február 24-
i támadása óta. A brit belügyminisztérium 65 700 főre becsülte az Egyesült Királyságba érkezett ukránok 
számát május 29-én, ami 10 ezer lakosonként körülbelül 10 menekültnek felel meg. Ezzel az aránnyal az 
Egyesült Királyság kevesebb menekültet fogadott be lakosságarányosan, mint bármelyik uniós tagállam, 
kivéve Franciaország, ahol a számok még alacsonyabbak. A statisztikából kiderül, hogy a befogadott 
ukránok aránya jellemzően sokkal magasabb a kisebb méretű uniós államokban, például Szlovákiában, 
Ausztriában, Bulgáriában vagy hazánkban. 

[The Guardian] 
 
 

Menekültekkel lendítené fel gazdaságát Csehország  
Csehország nem szomszédja Ukrajnának, kevesebb menekült is érkezett területére, mint más környező 
nemzetekhez, azonban míg Szlovákiából, Magyarországról vagy Romániából a legtöbb menekülő tovább 
halad Nyugat-Európába, az ide érkezők jellemzően itt is maradnak. A prágai kormányzat jelenleg abban 
reménykedik, hogy a kialakult menekülthelyzet segíthet az országban tomboló krónikus munkaerőhiányon. 
Az európai értelemben vett alacsony bérek és a rossz demográfiai helyzet eredményeképp a csehországi 
munkanélküliség évek óta az egyik legalacsonyabb az EU-ban. Áprilisban ez az arány mindössze 3,3% volt 
a munkaügyi hivatal szerint, és 360 ezer betöltetlen állás volt nyitva 250 ezer potenciális munkavállaló 
számára. 2020 elején körülbelül 200 ezer ukrán élt és dolgozott az országban, ami könnyebbé teszi a 
beilleszkedést a most érkező menekültek számára is. 

[DW] 
 
 
 

https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/500-patients-from-ukraine-transferred-to-hospitals-around-europe/
https://balkaninsight.com/2022/06/02/activists-decry-chaos-of-bulgarias-ukraine-refugee-response/
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/03/uk-takes-in-fewer-ukrainians-per-capita-than-most-of-europe
https://www.dw.com/en/czech-republic-eyes-refugee-labor-boost/a-62021036
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Ötven illegális migránst fogott el Románia egy halászhajón a Fekete-tengeren  
A román parti őrség elfogott egy halászhajót, amelyben több tucat Törökországból érkezett migráns bújt 
meg. A hajót csütörtök kora reggel tartóztatták fel a hatóságok. A túlzsúfolt hajó – amelynek a fedélzetén 
nem volt mentőfelszerelés – a Fekete-tenger romániai felségvizein tartózkodott. A hajót Konstanca 
kikötőjébe szállították, ahol a határrendészek kihallgatták az afganisztáni, bangladesi, egyiptomi, indiai, 
iraki, nepáli, pakisztáni, szíriai és törökországi migránsokat.  

[Investing.com] 
 
 

A bevándorlás miatt nőtt Oroszország lakossága 
Oroszország lakossága elérte a 147,2 millió főt 2021-ben – jelentette hétfőn a Rosszijszkaja Gazeta című 
napilap a népszámlálási adatokra hivatkozva. A Rosszstat statisztikai hivatal szerint Oroszország lakossága 
1,4%-kal nőtt az előző, 2010-es népszámlálás óta. Szakértők egyetértenek abban, hogy az orosz 
gyermekvállalási kedv alacsony mivolta miatt a növekedés egyedül a migrációnak köszönhető. A legtöbb 
oroszországi bevándorló az elmúlt tizenegy évben Ukrajnából, Kazahsztánból és Tádzsikisztánból érkezett.  

[Rosszijszkaja Gazeta] 
 
 

Harmadik hete tart a lengyelországi kurd menedékkérők éhségsztrájkja 
Tíz lengyelországi kurd menedékkérő tart immáron három hete éhségsztrájkot a „börtönre emlékeztető” 
körülmények és a lassú menekültügyi eljárás miatt. Dagmara Bielec, a lengyel határőrség szóvivője 
elmondta, hogy a sztrájk május 4-én kezdődött, hozzátéve, hogy az említett kurd menedékkérők főként 
Irakból és Törökországból érkeztek, jelenleg pedig a Varsó melletti Lesznowolában található befogadó 
központban tartózkodnak. A menedékkérők egy kivételével mind Fehéroroszországból érkeztek a közép-
európai országba az előző év során.  

 [InfoMigrants] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###   

https://in.investing.com/news/romania-intercepts-over-50-migrants-in-fishing-boat-off-black-sea-coast-3226367
https://rg.ru/2022/05/30/rg-publikuet-predvaritelnye-itogi-vserossijskoj-perepisi-naseleniia.html
http://www.infomigrants.net/en/post/40855/kurdish-asylum-seekers-hunger-strike-in-poland-enters-third-week
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AFRIKA 

 

A Norvég Menekültügyi Tanács (NRC) jelentése szerint Földünk tíz legelhanyagoltabb menekültválsága 
közül mindegyik Afrikában található 
Az NRC szerint ezek a válsággócok Burkina Faso, Burundi, Csád, Dél-Szudán, Etiópia, Kamerun, a Kongói 
Demokratikus Köztársaság, Mali, Nigéria és Szudán. A Tanács vezetője, Jan Egeland szerint az ukrajnai 
válság mutatta meg, hogy mennyi tartalék van még a rendszerben, amit a világ korábban nem költött el 
ezekre a válságokra. 

[Hiiraan] 
 

 
Kettős mérce? Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 132 afrikai menedékkérőt telepített át Líbiából 
Ruandába 
A UNHCR a szervezet és Kigali közti megállapodás értelmében 132 menedékkérőt, zömében szudáni, 
eritreai és etióp állampolgárokat telepített át Ruandába, hogy ott folytassák le az eljárásukat. Az ügy 
érdekessége, hogy ezzel párhuzamosan a brit kormányt folyamatosan érik kritikák, amiért saját 
megállapodást kötött Ruandával arról, hogy Kigali átveszi az illegálisan a szigetországba érkezett 
menedékkérőket. 

[Hiiraan] 
 

 
Három békefenntartó vesztette életét Maliban 
Egy jordán és két egyiptomi ENSZ kéksisakos halt meg két robbantásos merényletben, és féltucatnyian 
megsebesültek. Május 22-e óta hat támadás érte a nyugat-afrikai országban állomásozó MINUSMA-
műveletet. Miután Bamakó kiutasította a francia erőket Maliból, sokat romlott az általános biztonsági 
helyzet. 

[Voanews] 
 

 
Pünkösdi támadás egy keresztény templom ellen Nigériában  
A merénylők legalább 50 embert, köztük számos nőt és gyermeket mészároltak le, amikor pünkösdvasárnap 
rajtaütöttek az ünnepi misén. Egyelőre nem világos, ki állt a támadás mögött.  

[Apnews] 
 

 

### 

https://hiiraan.com/news4/2022/Jun/186442/nrc_world_s_10_most_neglected_refugee_crises_all_in_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Jun/186470/132_asylum_seekers_in_rwanda_after_evacuation_from_libya_unchr.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/un-weekly-roundup-may-28-june-3-2022-/6602470.html
https://apnews.com/article/politics-nigeria-africa-82ef6217818c22fed8cf7470f095d86f
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Nagy-Britannia deportálást akart szervezni Iraki Kurdisztánba 
Az Egyesült Királyság azon döntése ellenére, hogy járatokat indít a kiutasított kurd menedékkérők Iraki 
Kurdisztánba való kitoloncolására, a brit hatóságok néhány órával az első járat indulása előtt 
felfüggesztették 30 iraki kurd személy hazaszállítását. Bár ritka, hogy az utolsó pillanatban függesztenek 
fel egy ilyen mértékű kitoloncolást, a brit hatóságok nem adtak magyarázatot döntésükre. A The Guardian 
brit újság azonban arról számolt be, hogy a döntés valószínűleg „biztonsági” okokra vezethető vissza. Az 
Egyesült Királyság annak ellenére is igyekszik deportálni a kurdokat Irakba, hogy London „vörös zónának” 
minősítette az arab államot. A brit hatóságok úgy ítélik meg, hogy Irak nem tartozik a biztonságos országok 
közé, mivel továbbra is jelentős a kockázata annak, hogy terroristák országszerte támadásokat és 
emberrablásokat követnek el, amely cselekedeteket anyagi haszonszerzés vagy terrorizmus motiválhat. 

[Info Migrants] 
 

 
Egyre többen emigrálnak Libanonból 
Egy több tucat libanoni állampolgárt szállító hajó elsüllyedése Tripoli északi partjainál előtérbe helyezte az 
európai kontinens felé irányuló illegális migráció kérdését. Az elmúlt időszakban Libanonban kialakult 
gazdasági válság hatására egyre többen hagyják el hazájukat. Az életkörülmények romlása miatt számos 
libanoni vállal kockázatot a tengeren, hogy elérje Európa partjait. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint 
2020 óta több mint 1500 migráns kísérelte meg tengeren elhagyni az arab országot, de több mint 75 
százalékukat elfogták vagy visszaküldték. 

[Anadolu Agency] 
 
 

Libanon nem tolerálja tovább a szír menekültek jelenlétét, ha az EU nem áll elő konkrét tervekkel  
Ezt az ország külügyminisztere, Abdallah Bou Habib jelentette be, nehezményezve, hogy az Európai 
Uniónak 11 évvel a konfliktus kezdete után sincs akcióterve a szíriai menekültek hazatérésének 
kieszközlésére. Május 9-én a libanoni jóléti miniszter 30 milliárdra becsülte a menekültek jelenléte miatt 
bekövetkezett gazdasági kárt és annak kompenzációját kérte a nemzetközi közösségtől. A 4,5 milliós 
Libanonban 1,5 millió szíriai menekült él. A gazdasági összeomlás szélén álló ország egyebek mellett a 
„menekültkártya kijátszásával” próbál előnyös pozíciót kiharcolni a nemzetközi donorokkal folytatott 
hiteltárgyalások során. 

[MeMo] 
 
 

###  

http://www.infomigrants.net/ar/post/40883/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2600868
https://www.middleeastmonitor.com/20220604-lebanon-will-not-accept-existence-of-syria-refugees-without-eu-roadmap/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

Strasbourgban elmarasztalták Magyarországot egy iraki család tranzitzónában tartásáért 
A négygyermekes családból az anya már veszélyeztetett terhes volt és több egészségügyi problémától 
szenvedett, mire 2017-ben a tompai tranzitzónába kerültek. Majdnem 5 hónapon keresztül tartották ott 
őket. A magyar államnak a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága ítélete szerint 15 500 eurót 
kell fizetnie a menedékkérő családnak. Magyarországon 2020-ban felszámolták a tranzitzónákat.  
  

[European Court of Human Rights] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22JUDGMENTS%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-217439%22%5D%7D
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AMERIKA 

 
A Calgary-i Egyetem jogi karán végzett összes hallgató nigériai állampolgár 
A hírt a kar dékánja tette közzé Twitter-oldalán. A kilenc diák azt a nemzetközi csoportot képviseli, akik 
nagy számban tanulnak az intézményben. 

[Hiiraan] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://hiiraan.com/news4/2022/Jun/186460/all_2022_law_graduates_at_university_of_calgary_are_nigerians_%E2%80%93_dean.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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ÁZSIA 

 
Dél-Korea adománnyal támogatja Ukrajnát és Moldovát 
Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) üdvözölte a Koreai Köztársaság Külügyminisztériumának 
hárommillió dolláros hozzájárulását a szervezet Ukrajnával kapcsolatos gyorssegély iránti kérelméhez és a 
moldovai ukrán menekültkezelési tervhez. A koreai kormány által adományozott összegből 
hozzávetőlegesen kétmillió dollárt élelmiszer- és készpénzsegélyre, logisztikai támogatásra fordítanak, míg 
a fennmaradó egymillió dollárt a Moldovába érkező ukrán menekültek ellátására. Ez a második jelentős 
koreai hozzájárulás az ukrajnai válság kezdete óta. A távol-keleti állam 1,5 millió dollárt adományozott a 
világszervezetnek 2022 márciusában. 

[Reliefweb] 
 
 

Georgia uniós tagállamokkal tárgyal állampolgárai legális foglalkoztatásáról 
Kilenc uniós tagállammal tárgyal Georgia a grúz állampolgárok ideiglenes legális foglalkoztatásának 
engedélyeztetéséről – áll a tbiliszi kormány szerdán az ország parlamentjének benyújtott jelentésében. A 
dokumentum megjegyezte, hogy tárgyalásokat folytatnak többek közt Portugáliával, Spanyolországgal, 
Csehországgal, Horvátországgal, Ciprussal, Finnországgal, Belgiummal, Görögországgal és hazánkkal is. 
Georgia nemrég hasonló megállapodást kötött Németországgal, Izraellel, Franciaországgal és Bulgáriával 
is. 

[Agenda.ge] 
 
 

Koreai civilek tiltakoznak a migránsok személyi szabadságát korlátozó új eszközök használata ellen  
Helyi civil csoportok elítélték a koreai kormány azon döntését, mely felülvizsgálta a bevándorlási 
fogvatartási központokban alkalmazott korlátozó eszközök használatára vonatkozó hatályos szabályokat, 
mondván, hogy az új szabályozás jogi alapot szolgáltathat a fogvatartottak kínzására. Az Igazságügyi 
Minisztérium május 25-én jelentette be a bevándorlási fogvatartási központokban a fogvatartottakkal 
szemben alkalmazott korlátozó eszközökre vonatkozó, felülvizsgált szabályokat, amelyekből a kötelet 
kivették, és helyette bokavédőket, védő fejfedőket és kényszerszékeket vettek fel. A civilek főleg a 
kényszerszék miatt tiltakoznak, ugyanis az szerintük egy fogvatartott halálához vezetett, akit 2020 
májusában 32 órán keresztül egy ilyen székben tartottak egy puszani büntetés-végrehajtási intézetben. 
 

[The Korea Times] 
 
 

### 

https://reliefweb.int/report/ukraine/republic-korea-supports-vulnerable-families-ukraine-and-moldova
https://agenda.ge/en/news/2022/2072
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2022/06/113_330456.html

