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MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

2022.06.27.     ‖      26. 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 
 

 
 

A migránsok emberi jogaiért szólalt fel Litvánia, Lettország és Lengyelország  
Június 24-én, Genfben került sor az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 50. ülésére, amelyen Litvánia, Lettország és 
Lengyelország képviselői közösen szólaltak fel a migránsok emberi jogaiért. A képviselők ezt követően bemutatták az 
„Emberi jogok megsértése a nemzetközi határokon: tendenciák, megelőzés és elszámoltathatóság” c. jelentést, amely 
a 2021-es fehéroroszországi migrációs válságban tapasztalt, a Lukasenka-adminisztráció által elkövetett 
visszaélésekről szól. „Köszönjük a különleges előadó jelentését és folyamatos munkáját. Teljes mértékben elismerjük 
a migráció emberi jogi alapú megközelítésének fontosságát, amely biztosítja a migránsok védelmét, különösen azokét, 
akik a származási országukat üldöztetés miatt kellett, hogy elhagyják” – szól a jelentés egyik bekezdése. 

[LSM] 
 
 

Bagdad szerint nincs bizonyíték arra, hogy iraki migránsok haltak volna meg a lengyel határon 
Irak csütörtökön tagadta azt a fehérorosz állami jelentést, mely szerint a lengyel határon Varsó „önkényes módon” 
hajtott végre „tömeges kivégzéseket” iraki migránsokkal szemben a közös határszakaszon 2021 során. A fehérorosz 
vizsgálóbizottság nemrég azt állította, 135 olyan esetről tudnak, amikor a lengyel állam „bűnözői akciók” keretei közt 
iraki migránsokat „végzett ki”. A fehérorosz vizsgálóbizottság jelentését egy dezertőr lengyel katona segítségével 
állították össze. 

[Rudaw] 
 
 

Újabb kölcsönt kap a lengyel állam a migrációs válság kezelésére  
Lengyelország 450 millió eurós kölcsönt kapott egy európai emberi jogi csoporthoz köthető banktól, hogy sikeresen 
birkózzon meg az Ukrajnából érkező menekültek áradatával. Lengyelország és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja 
pénteken írta alá a hitelszerződést. Az Európa Tanácsnak 46 tagállama van, köztük uniós nemzetek is, céljuk pedig az 
emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. 

[AP] 
 

Csaknem 6 000 illegális határátlépési kísérletet regisztrált Lengyelország Fehéroroszországból 2022 során  
Lengyelországban 2022 eleje óta 5859 illegális határátlépési kísérletet regisztráltak Fehéroroszországból, mellyel 
együtt a migrációs válság 2021-es kezdete óta mért esetek száma meghaladta a 45 ezret. „2022-ben mindeddig 5 859 
alkalommal próbáltak meg illegálisan átlépni határunkat Fehéroroszországból” – mondta Anna Michalska, a lengyel 
határőrség szóvivője pénteken újságíróknak. Június során mindeddig 476 ilyen kísérletet regisztráltak a lengyel 
határőrök – tette hozzá a szóvivő. 

[The Sun Daily] 
 
 
 
 

https://eng.lsm.lv/article/politics/diplomacy/lithuania-latvia-and-poland-speak-out-on-human-rights-of-migrants.a462889/
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/240620223
https://apnews.com/article/russia-ukraine-poland-migration-european-union-25cfb32b8db7a4a210f8c79082dea7c4
https://www.thesundaily.my/home/poland-registers-almost-6000-attempts-of-illegal-border-crossing-from-belarus-in-2022-XF9373044
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55%-kal emelkedett a Szerbiában tartózkodó menekültek száma  
A szerb Kommisszariátus adatai szerint a 2021-es adatokhoz képest 55%- kal emelkedett az országban tartózkodó 
menekültek száma. A szervezet bejelentése szerint a nagyarányú emelkedés az ukrajnai háborúnak köszönhető. Az 
országban tartózkodó migránsokkal kapcsolatban a szervezet kijelentette, hogy jelenleg 5 082 személy tartózkodik a 
befogadóközpontokban, valamint hozzávetőlegesen további 2 000 személy mozog szabadon az országban.  
 

[Info Migrants] 
 

Az albánok 42%-a tervez emigrálni az országból  
A 2022-es Balkan Barometer adatai szerint az albán lakosság 42%-a tervez emigrálni, ez Koszovót követően a második 
legnagyobb mért érték. A nagyarányú emigrációs hajlam mögött a COVID-19 járvány okozta szociális és gazdasági 
nehézégek, valamint a korrupcióval kapcsolatos problémák állnak.  

[Albanian Daily News] 
 
 

Májusban 1 000 albán állampolgár kért menedékjogot az Európai Unióban  
Az Eurostat adatai szerint májusban csaknem 1 000 albán állampolgár nyújtott be menedékkérelmet az Európai Unió 
tagországaiban. Az adatok szerint a menedékkérelmek 50%-át Franciaországban, további 25%-át pedig 
Németországban nyújtották be. Mivel az Európai Unió biztonságos országnak tekinti Albániát, a menedékkérelmek 
nagy része elutasításra kerül.  

[Exit.al] 
 
 

További afgán menekültek érkezhetnek Németországba  
Annalena Baerbock német külügyminiszter bejelentése szerint egy Pakisztánnal megkötött egyezmény legális 
útvonalat biztosít a Németországban védett státuszt szerzett, de Afganisztánban rekedtek számára. A külügyminiszter 
emellett elmondta, hogy az evakuálást követően 21 000 afgán érkezett Németországba.  

[Info Migrants] 
 
 

Több EU-s ország kész menekülteket átvállalni a mediterrán tagállamoktól  
A francia EU elnökség közleménye szerint 18 tagállam, illetve 3 partnerország kész menedékkérőket ideiglenesen 
átvenni a mediterrán tagállamokból. A közlemény szerint az átvett migránsok száma a GDP, valamint a fogadó állam 
lakosságának segítségével kerül kiszámításra.  

[Info Migrants] 
 
 

Iszlamista terrortámadás Oslóban  
Az iráni származású, iszlamista hátterű elkövető nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. A merénylő a Meleg Méltóság 
Napján támadott meg egy melegek körében közkedvelt bárt, ahol két embert megölt és 21-et megsebesített. 
 

[Hiiraan] 
 
 

Németország: mintegy 3,3 millió kényszermigráns él az országban  
A német Statisztikai Hivatal a Menekültek Világnapja (június 20.) alkalmából tett közzé adatokat a lakóhelyüket 
valamely külső tényező nyomására elhagyó, Németországban élő személyekről. A sajtóközleményből kiderült, hogy 
1950 óta 2,3 millió személy érkezett az országba menekülés vagy kitoloncolás miatt. A második világháború során és 
után zajló kitelepítések következményeként pedig még további egymillió személy él Németországban. 

[Destatis] 
 

https://www.infomigrants.net/en/post/41376/refugee-numbers-in-serbia-up-55-on-2021
https://albaniandailynews.com/news/over-40-of-albanians-want-to-leave-country
https://exit.al/en/2022/06/21/1000-albanians-apply-for-asylum-in-eu-in-march/
https://www.infomigrants.net/en/post/41452/more-afghans-with-protection-guaranteed-to-reach-germany-in-coming-months
https://www.infomigrants.net/en/post/41450/eu-countries-adopt-solidarity-mechanism-on-migrants
https://hiiraan.com/news4/2022/Jun/186768/horror_on_oslo_pride_day_as_gunman_goes_on_deadly_rampage_at_gay_bar.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/06/PD22_N036_12411.html
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Az olasz mezőgazdaságban dolgozó emberek közel 30%-a bevándorló  
Olaszországban 358 000 bevándorló hátterű munkavállalót foglalkoztatnak az agráriumban – közölte június 20-án a 

Coldiretti (olasz mezőgazdasági termelők szövetsége). Ez azt jelenti, hogy a külföldiek az ágazatban dolgozók 29%-át 

teszik ki. A szövetség szerint míg a mezőgazdaságban foglalkoztatott migránsok és menekültek többségét rövid távú 

szerződéssel alkalmazzák, egyre több külföldi válik a gazdaságok tulajdonosává.  

[Info Migrants]   

 
Tehervonatban elrejtőzött migránsokra bukkantak Horvátországban  
Június 21-én a déli órákban a kelet-horvátországi Ivankovo település vasútállomásán egy leplombázott török 
tehervagonból szüremlett ki gyermeksírás. A horvát hatóságok kilenc illegális határátlépőt találtak a vagonban, 
közölük öten kiskorúak. Ausztriába tartottak, azonban a horvát hatóságok részéről felajánlott nemzetközi védelmi 
státuszt nem kérték, ezért kiutasították őket Horvátországból. 

[Avaz] 
 

 
Németországban a bevándorlók 10 százaléka a volt Jugoszlávia térségéből érkezett  
Dejan Kovač horvát közgazdász tudományos módszerekkel kutatta az egykori Jugoszlávia térségéből Németországba 
áttelepült  migránsok számarányát 1985-től napjainkig. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság nem folytatott 
olyan szigorú, saját állampolgárai mozgásszabadságát elnyomó politikát, mint a Szovjetunió vazallusállamainak 
számító, Varsói Szerződéshez tartozó országok, ezért polgárai legálisan utazhattak Nyugatra és akár 
vendégmunkásként át is települhettek más országokba. Ezzel a lehetőséggel a jugoszlávok tömegesen éltek és a Német 
Szövetségi Köztársaság számított az első számú célországnak. 

[Index.hr] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infomigrants.net/en/post/41414/italy-358000-foreigners-work-in-agriculture
https://avaz.ba/globus/region/753000/u-vozu-kod-vinkovaca-nasli-9-migranata-medu-njima-petero-djece-culi-su-plac-i-zapomaganje
https://www.index.hr/vijesti/clanak/ekonomist-objavio-graf-ovako-su-ljudi-iz-hrvatske-srbije-i-bih-bjezali-u-njemacku/2374912.aspx
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AFRIKA 

 

 
 

 
Több mint 350 000 gyermek halhat éhen szeptemberig Szomáliában 
Az ENSZ ügynökségei szerint továbbra sem történtek meg a szükséges lépések annak érdekében, hogy elkerüljék az 
éhínséget a kelet-afrikai országban. Jelenleg másfélmillió öt év alatti kisgyerek szenved akut alultápláltságtól. A térség 
az ötödik esős évszak elmaradásával néz szembe, ami miatt a lakosság felének, 7,1 millió embernek nincs elegendő 
élelme. 

[Hiiraan] 
 

Több mint 130 civillel végeztek iszlamista fegyveresek Maliban 
Az elmúlt hónapok legvéresebb támadására Mopti térségében került sor, ahol a felkelők három falut pusztítottak el. A 
szélsőségesek Gao és Ménaka környékén is több tucat emberrel végeztek. A 2020-ban puccsal hatalomra került 
katonai adminisztráció a biztonsági helyzet javulását ígérte, de ez egyelőre várat magára. 

[Voanews] 
 
 

Újabb nigériai templomtámadás 
Újabb nigériai templomokat ért fegyveres támadás. A motorkerékpárokon érkező támadók több embert megöltek és 
több tucat személyt vittek el túszként, vélhetőleg váltságdíjért cserébe. 

[Apnews] 
 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Jun/186728/un_urges_scale_up_in_resources_to_avert_famine_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/6626488.html
https://apnews.com/article/politics-nigeria-west-africa-religion-93a0b12ecb42dfd2807ebd7046b62301
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA  
 

 

 
Négy bevándorló holtteste került elő a tunéziai partoknál  
A Tunéziai Belügyminisztérium bejelentette, hogy négy bevándorló holttestét találták meg az ország keleti partjainál, 
Sfax kormányzóságban. A minisztérium információs és kommunikációs irodája jelezte, hogy az időjárási viszonyok 
javulásával nő az európai partok felé irányuló illegális bevándorlási kísérletek száma. A migránsok többsége a 
szubszaharai Afrikából származik. 

[Akhbarelyom] 
 

Az ENSZ 3,2 milliárd dolláros segélytervet jelentett be a válság sújtotta Libanonban élő családok és menekültek 
számára  
Az ENSZ 3,2 milliárd dolláros segélytervet jelentett be a válság sújtotta Libanonban élő családok és menekültek 
számára, amitől a hosszan tartó recesszió és a szomszédos Szíriában dúló háború negatív hatásainak enyhítését várják 
– áll a nemzetközi szervezet közleményében. Támogatásban részesül 1,5 millió libanoni, 1,5 millió lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült szíriai és több mint 209 000 palesztin menekült is. A gazdasági válság súlyosbodott Libanonban, 
mivel egyre több ember süllyed mélyszegénységbe a valuta leértékelődése, a magas infláció, a bevételkiesés és a 
növekvő költségek miatt. 

[Al Arabiya English] 
 

A marokkói hatóságok tájékoztatása szerint 18 bevándorló halt meg, miközben több mint kétezren próbáltak meg 
betörni Marokkóból Melillába  
18 bevándorló halt meg, miközben Marokkóból az Észak-Afrikában lévő spanyol Melilla enklávéba próbáltak meg 
betörni - közölték a marokkói hatóságok. A halottak azon kétezer migráns közé tartoztak, akik a határőrökkel egy 
több mint kétórás összecsapást vívtak. A spanyol miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy ezt az erőszakos “merényletet” 
egy embercsempész-maffia szervezte, és dicsérte a marokkói hatóságokat, amiért ilyen jól kezelték a helyzetet. 
 

[Sky News] 
 

Eredménytelenül zárultak a Líbiára vonatkozó kairói tárgyalások  
A megosztott líbiai szereplőknek nem sikerült megállapodniuk arról, miként is képzelik el az ország egységes 
vezetését. Az észak-afrikai ország kormányzata 2022 februárjában ismét két részre szakadt, tovább mélyítve a politikai 
zűrzavart. 

[Apnews] 
 
 
 
 

 
  

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3797867/1/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-4-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/06/21/UN-launches-3-2-billion-plan-for-crisis-hit-Lebanon-to-support-families-refugees
https://news.sky.com/story/eighteen-migrants-die-in-attempted-crossing-into-spanish-enclave-of-melilla-moroccan-authorities-say-12640085?fbclid=IwAR3mOo4hq5BpyqkAr_rfhvqZB9hV3On14tTWNZSDffOY9cO-wNCli4lx8oY
https://apnews.com/article/politics-middle-east-egypt-africa-cairo-6c2816917a82d411b8cb8ed986c9f1cd
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  
 

 

 
A Frontex Alapjogi Hivatala közzétette éves jelentését  
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, ismertebb nevén: a Frontex alapjogi tisztviselője közzétette a 2021-es 
éves jelentését. Mindez áttekintést nyújt a szervezet tavalyi évben végzett megfigyelői és tanácsadói tevékenységéről. 
 

 
 
A 44 oldalas jelentés ismerteti az orosz–ukrán háború előtti, „utolsó békeév”, a 2021-es év során az ügynökség, az 
ügyvezető igazgató és az igazgatótanács számára előterjesztett főbb észrevételeket és ajánlásokat. A kiadott ajánlások 
többféle forráson alapulnak; többek között a helyszíni megfigyeléseken, a panaszokon és a súlyos incidensekről szóló 
beszámolókon. A jelentés továbbá naprakész tájékoztatást nyújt az alapjogi stratégia és a hozzá tartozó, egyaránt 2021-
ben elfogadott cselekvési terv végrehajtásáról, valamint a Frontex panaszmechanizmusán keresztül beérkezett 
észrevételekkel kapcsolatos aktualitásokról. Kitér a fehérorosz–lengyel és litván, valamint lett határon kialakult, 
úgynevezett migrációs hibridháború során végrehajtott atrocitásokra, de a magyar–szerb határon foganatosított 
visszakísérési gyakorlattal is foglalkozik.  
 

[Frontex] 
 

https://frontex.europa.eu/assets/Images_News/2022/FRO_Report_2021.pdf
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ÁZSIA  

 

 

 
Közvélemény-kutatás: A grúzok meg tudják különböztetni az oroszokat és Oroszországot  
Az ukrajnai háború és az azt követő kivándorlási hullám Oroszországból Georgiába sokakat aggodalommal töltött el. 
A háború eszkalációját követően nagy társadalmi vita keletkezett az oroszok beáramlásából Georgiában. Sokan 
biztonsági fenyegetésként értékelték a Georgiában letelepedő oroszok egyre növekvő számát, és egyesek 
vízumkorlátozást követeltek az oroszországi állampolgársággal rendelkezők számára. Az aggodalmak ellenére a CRCC 
(Kaukázusi Közvélemény-kutatási Központ) és az NDI (Nemzeti Demokratikus Intézet) 2022. márciusi közvélemény-
kutatásának adatai azt mutatják, hogy a grúzok többsége pozitívan viszonyul az oroszokhoz és negatívan az orosz 
államhoz. 

[OC Media] 
 

Az afganisztáni földrengés következtében legalább 800 ember halt meg, több ezren hajléktalanná váltak  
A Richter-skála szerinti 5,9-es erősségű földrengés rázta meg Kelet-Afganisztán középső részét, komoly pusztítást 

okozva Paktika és Khost tartományban. Ezeket a tartományokat az előző hetekben heves esőzések is sújtották. A 

földrengésben legalább 800 ember vesztette életét, és további 1 400-an megsérültek. Várhatóan további áldozatokról 

számolnak be a hatóságot. A földrengés által sújtott területeken több tízezer ember vesztette el otthonát.  

[UNHCR] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://oc-media.org/features/datablog-despite-the-war-georgians-differentiate-russia-and-russians/
https://www.unhcr.org/refugeebrief/latest-issues/

