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Migrációs Körkép 

2022.07.11. ‖ 28. 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 

 
Túlzsúfolt a lampedusai tábor, migránsokat költöztetnek át 
Az olasz haditengerészet szombaton megkezdte az első 600 migráns áttelepítését a szicíliai Lampedusa szigetéről, 
miután a menekülteket azonosító központot túlzsúfolták az újonnan érkezők, és áldatlan körülményekről készült 
fotók kerültek nyilvánosságra. A belügyminisztérium statisztikái szerint júliusban az elmúlt évekhez képest tartósan 
megugrott az Olaszországba naponta érkező migránsok száma. A migránsok érkezése idén meredeken emelkedett , 
eddig 30 ezren értek partot, szemben a 2021-es év azonos időszakában mért 22 700 fővel, illetve a 2020-as 7500 fővel. 

[The Malta Independent] 
 

 
Az EU arra kéri Észak-Ciprust, hogy segítsen visszafogni a migránsok Dél-Ciprusra való beáramlását  
Az EU azt szeretné, ha a ciprusi török hatóságok szigorítanák az egyes típusú vízumok kiadására vonatkozó ellenőrzési 
eljárásokat, így a kérelmezők ne használhassák azokat arra, hogy Észak-Ciprusra jussanak, átkeljenek az ENSZ által 
ellenőrzött, porózus ütközőzónán, majd a sziget déli részén kérjenek menedéket. Az EU a ciprusi görög hatóságoknak 
is segít az ütközőzóna ellenőrzésének és felügyeletének megerősítésében, hogy az átkeléstől az uniós joggal 
összeegyeztethető módon riasszák el őket, mivel a 180 kilométer hosszú terület nem minősül hivatalos határnak. Ersin 
Tatar ciprusi török vezető javasolta egy ENSZ-közvetítéssel felállítandó, mindkét oldal tisztviselőiből álló bizottság 
felállítását, amelynek az lenne a feladata, hogy megtalálja az illegális migráció megfékezésének módjait, valamint "a 
biztonság és a felügyelet megerősítését az ütközőzóna mentén, és a parti őrség járőrözésének fokozását".  

[Ekathimerini] 
 

 
A görög miniszterelnök Strasbourgban tagadta a visszakényszerítéseket  
Az Európai Parlament plenáris ülésén Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök megvédte országának a migráció és 
a médiaszabadság terén elért eredményeit, amelyek nemzetközi felháborodást váltottak ki. Az európai parlamenti 
képviselők előtt július 5-én, Strasbourgban tartott beszédében cáfolta a menedékkérők illegális visszakényszerítésére 
vonatkozó bizonyítékokat a Törökországgal közös szárazföldi határon és az Égei-tengeren. Azt mondta, hogy 
Görögország teljes mértékben tiszteletben tartja az alapvető jogokat, annak ellenére, hogy oknyomozó újságírók, 
ENSZ-ügynökségek és mások számos jelentése ennek ellenkezőjét állítja. Közéjük tartozik az ENSZ emberi jogi szerve 
is, amely áprilisban megállapította, hogy Görögországban ,,a szárazföldi és tengeri határokon történő 
visszatoloncolások de facto általános politikává váltak". Micotákisz megismételte Athén azon állításait is, miszerint az 
ilyen jelentéseket Törökország erőlteti, egy szélesebb körű, Ankara által kezdeményezett propaganda részeként. 

[EUObserver] 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.independent.com.mt/articles/2022-07-10/world-news/Italy-relocates-migrants-after-Lampedusa-centre-overwhelmed-6736244369
https://www.ekathimerini.com/news/1188670/eu-asks-breakaway-turkish-cypriots-to-curb-migrant-arrivals/
https://euobserver.com/migration/155436
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Németország: jelentősen magasabb volt a bevándorlás, mint az elvándorlás 2021-ben  
A Szövetségi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint 329 ezer személlyel többen érkeztek Németország 
területére 2021-ben, mint amennyien elhagyták azt. Az előző évhez képest nőtt a határátlépések száma. Összesen 1,32 
millió személyt regisztráltak érkezőként, amelyből a kizárólag külföldi állampolgársággal rendelkezők száma 1,14 millió 
fő. Az elvándorlók esetében ez a szám 990 ezer és 746 ezer fő. Európát illetően Romániából (36 ezer fő), 
Törökországból (19 ezer fő) és Bulgáriából (18 ezer fő), az ázsiai kontinensről pedig Szíriából (41 ezer fő) és 
Afganisztánból (31 ezer fő) érkeztek a legnagyobb számban. 

[MIGazin] 
 

Berlin: a menekültek elhelyezése egyre több akadályba ütközik  
A berlini integrációs, munkaügyi és szociális ügyekért felelős szenátor bejelentette, hogy a menekültek elhelyezésére 
alkalmas szálláshelyek száma egyre csökken. Berlinben jelenleg kevesebb  mint 200 férőhely áll rendelkezésre mintegy 
75 közösségi szálláson. A lakáshiány a jövőben átmeneti szállásokra kényszerítheti a menekülteket. A mostani 
tendenciát figyelve havonta közel 1 700-2 000 szálláshelyre lenne szükség, ugyanis májusban 1 080 menedékkérő 
mellett 200 személy érkezett a kormány afganisztáni programján keresztül a német fővárosba, valamint az Ukrajnából 
érkezők száma is havi 450-750 fő között mozog. 

[Info Migrants] 
 

Németország: több tízezer személy nyújtott be menedékkérelmet, akik már Görögországban védelemben részesültek  
A német Belügyminisztérium információi szerint mintegy 50 ezer személy nyújtott be menedékkérelmet, akik már 
korábban Görögországban menekültstátuszt szereztek. Az eddig benyújtott kérelmek közül nyolcezret már 
feldolgoztak, a folyamatot azonban pár hónapra felfüggesztették. A menekültek elsősorban a rossz körülmények miatt 
hagyják el Görögországot. A jelenlegi uniós jog szerint az elismert menekültek legfeljebb 90 napra utazhatnak egyik 
uniós országból a másikba, és egy másik országban nem lehet újra menedékjogot kérni. Az ilyen jelenséget a hatóságok 
általában "szabálytalan másodlagos mozgásnak" nevezik.  

[Schengen Visa Info] 
 
 

Embercsempészeket tartóztatott le az észak-macedón rendőrség  
Az észak-macedón rendőrség bejelentése szerint egy rutinellenőrzés során letartóztattak két embercsempészt az 
ország déli részén található Gevgelija közelében. A közlemény szerint az embercsempésekkel együtt 87 migránst is 
elfogtak, akik elmondásuk szerint Görögországból érkeztek és Szerbia felé akarták folytatni útjukat. A migránsokat a 
Gevgelijában található befogadóközpontba szállították.  

[AP News] 
 

A migrációs rendszer átalakítását tervezi a német kormány 
A német kormány elfogadott egy törvénycsomagot, amely lehetővé teszi az állampolgárság megadását azoknak, akik 
már több mint öt éve élnek az országban, úgynevezett türelmi státusz alatt. A türelmi státusz olyan esetekben adható 
meg, amikor a menekültkérelem elutasításra kerül, ám az érintett személy nem térhet vissza hazájába. A 
törvénycsomagnak köszönhetően 130 000 ember jutna német állampolgársághoz.  

[Deutsche Welle] 
 
 

A finn külügyminiszter támogatja a koszovóiak vízummentességét 
Koszovó az egyetlen európai állam, amely polgárainak a kilencven napot nem meghaladó európai uniós országokba 
történő beutazáshoz is szükséges vízumot igényelniük. Tytti Tuppurainen finn külügyminiszter pristinai látogatása 
során jelentette ki, hogy támogatják a koszovóiak vízummentességét és reményét fejezte ki, hogy a liberalizációról 
néhány hónapon belül határoznak. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is támogatja a koszovóiak 
vízummentességét. 

[Schengenvisainfo] 
 
 
 

https://www.migazin.de/2022/07/04/migrationsstatistik-2021-deutlich-mehr-menschen-zugewandert-als-fortgezogen/
http://www.infomigrants.net/en/post/41725/berlin-faces-refugee-accommodation-shortage
https://www.schengenvisainfo.com/news/germany-grants-asylum-to-thousands-of-refugees-who-were-granted-protection-in-greece/
https://apnews.com/article/arrests-greece-migration-smuggling-8a1a1507d44bff7e31dce9fb8f5c138d
https://www.dw.com/en/germany-thousands-of-immigrants-could-gain-regular-status/a-62387848
https://www.schengenvisainfo.com/news/finish-mfa-finland-slovenia-hopeful-for-kosovo-visa-liberalisation/
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Teherautó üzemanyagtartályában próbáltak migránsokat csempészni  
Bosznia-Hercegovina rendőrsége négy afrikai, illetve ázsiai származású migránst leplezett le, amint iratok nélkül 
próbáltak átjutni Bosznia-Hercegovinából Horvátországba július 5-én Donji Svilaj közúti határátkelőhelynél. A 
migránsok a teherautó e célra átalakított üzemanyagtartályaiban rejtőztek el. A kamion boszniai sofőrjével szemben 
embercsempészés gyanújával indult büntetőeljárás.  

[Avaz] 
 

Helyi szervezett bűnözői körök is érintettek a boszniai embercsempészetben  
Bosznia-Hercegovina szervezett bűnözés elleni különleges ügyésze és a balkáni állam határrendészeti szerveinek 
összehangolt akciója keretében július 7-én nyolc különböző boszniai településen léptek fel több gyanúsítottal 
szemben. A vádak szerint az elkövetők szükséges iratok nélküli migránsok bosznia-hercegovinai rejtegetését, 
szállítását, illegális külföldre juttatását végezték. A migránsokat zömében Horvátország területére juttatták el.   

 [Avaz] 
 
 

Egyre csökken az ukrán menekültek támogatottsága Nagy-Britanniában  
Egy közvélemény-kutatás szerint egyre csökken az ukrán menekültek támogatottsága az Egyesült Királyságban. A 
kutatás szerint a megkérdezettek még mindig szívesebben segítenének az ukránoknak, mint az afgán vagy szír 
bevándorlóknak. A YouGov közvélemény-kutatása szerint márciusban az emberek háromnegyede támogatta az 
ukránok letelepítését az Egyesült Királyságban – mára ugyanez az arány 42%-ra csökkent. 

[Independent] 
 
 

Lengyelország feloldotta a szükségállapotot a belorusz határon  
Lengyelország pénteken megszüntette a szükségállapotot és újra megnyitotta a Belarusszal közös határszakaszát a 
kívülállók előtt. Ez a 10 hónapja létrehozott „kizárási zóna” blokkolta többek közt a civil szervezeteket és a médiát is, 
hogy közel kerülhessenek a konfliktus helyszíneként szolgáló földsávhoz. A szükségállapot megszüntetésének egyik 
fő oka a kialakult határmenti humanitárius válság kezelése.  

[Human Rights Watch] 
 
 

Litvániát helytelen határvédelmi technikák alkalmazásával vádolják  
Újabb kritikát fogalmazott meg az Amnesty International a litván határvédelmi technikákkal és metódusokkal 
kapcsolatban. Az emberi jogi civil szervezet szerint a litván határvédelmi szervek több ezer embert vettek illegálisan 
őrizetbe militarizált központokban, ahol az alapvetően rossz körülmények közül érkező migránsok kínzás és más 
bántalmazások áldozatai lettek. A litvánok szerint egyszerűen nehéz financiális támogatást nyújtaniuk az egykoron 
börtönként működött befogadóközpontok teljeskörű átalakítására.  

[Schengenvisainfo] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 
 

https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/755995/pripadnici-granicne-policije-sprijecili-krijumcarenje-cetiri-migranta-pogledajte-gdje-su-se-krili
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/756090/akcija-insider-osumnjiceni-skrivali-i-krijumcarili-ilegalne-migrante
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/ukraine-refugees-uk-support-war-b2119095.html
https://www.hrw.org/news/2022/07/06/poland-finally-lifts-state-emergency-belarus-border
https://www.schengenvisainfo.com/news/lithuania-accused-of-pushbacks-illegal-detention-abuse-of-refugees/
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AFRIKA 

 

A Frontex Togóban nyitott új kockázatelemző sejtet 
A Frontex új kockázatelemző sejtet nyitott, ezúttal Togóban. A Frontex által kiképzett helyi elemzők különböző afrikai 
országokban a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos stratégiai adatokat gyűjtik és elemzik, továbbá támogatják 
a határigazgatásban részt vevő illetékes hatóságokat. A sejtet az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával nyitották 
meg az EU által finanszírozott Afrika-Frontex Hírszerző Közösség (AFIC) támogatási projekt részeként. A Frontex és 
az AFIC 33 tagja közötti együttműködés kulcsfontosságú az afrikai országokat és az EU-t érintő, határokon átnyúló 
bűnözési és biztonsági fenyegetések elleni küzdelemben. Ez már a hetedik ilyen sejt Afrikában. 

[Frontex] 
 

Az Európai Unió repülőgépekkel segíti a szomáliai éhínség enyhítését 
Az EU légihidat szervezett Kelet-Afrikában, hogy csökkentse a szomáliai éhínséget. Az uniós járatok az ország azon 
részeibe szállítanak majd kritikus ellátmányt, amelyek az as-Sabáb tevékenysége vagy a rossz infrastrukturális 
viszonyok miatt nehezen érhetőek el. Első körben az EU 50 és 70 közötti járattal számol. Az ENSZ becslései szerint 
legkevesebb 500 ember halt már éhen az országban, de sokak szerint ez csak a jéghegy csúcsa, és valójában már több 
ezren vesztették életüket. 

[Hiiraan] 
 
 

Újabb békefenntartók haltak meg Maliban 
Az egyiptomi kéksisakosokat szállító konvojt Tesszalit és Gao között érte bombatámadás, amelyben két katona 
meghalt és többen megsérültek. Idén már tíz ENSZ-békefenntartó vesztette életét a nyugat-afrikai országban. 

[Voanews] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

### 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-opens-risk-analysis-cell-in-lome-CSk4Pf
https://hiiraan.com/news4/2022/July/186907/eu_delivers_emergency_food_supplies_to_somalia_amid_severe_drought.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/two-un-peacekeepers-killed-in-mali-several-wounded-/6646279.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Tüntetések Marokkóban és Spanyolországban a Melillában meggyilkolt bevándorlók miatt  
Több spanyol városban és Marokkó fővárosában, Rabatban is tüntettek a június 24-én, Melillában történt tragédia 
miatt, amelyben legalább 23 afrikai bevándorló vesztette életét. A demonstrálók elítélték a rendőri brutalitásban és a 
határok militarizálásában manifesztálódó bevándorlási politikát, és nyomozást követeltek annak érdekében, hogy 
megtalálják a felelősöket a spanyol Melilla enklávét és Marokkót elválasztó kerítés megrohanása során bekövetkezett 
halálesetek kapcsán. 

[France24 Arabic] 
 

22 bevándorló halt meg a Földközi-tengeren, miután kilenc napig maradtak segítség nélkül a vízben  
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) szerint 22 bevándorló halt meg a Földközi-tengeren. A líbiai parti őrségnek 
sikerült kimentenie és visszaküldenie a fennmaradó 61 túlélőt Líbiába. Közülük hármat a Zuwára városában található 
kórházban helyeztek el, a többieket pedig a gyűjtőhelyre szállították. 

[InfoMigrants] 
 
 

95 afrikai és szíriai menekült érkezett Líbiából Olaszországba az UNHCR charterjáratával  
Legalább 95, különböző afrikai országokból (Dél-Szudán, Eritrea, Etiópia, Szomália, Kamerun) és Szíriából származó 
menekült érkezett Olaszországba az UNHCR charterjáratán. A migránsok kínzás és más súlyos bántalmazások 
áldozatai voltak Líbiában. A mostani már a harmadik járat volt, amelyet az olasz bel- és külügyminisztérium, az 
UNHCR, a Sant'Egidio Közösség, az Olasz Evangélikus Egyházak Szövetsége (FCEI) és a Valdens Közösség által 2021 
áprilisában aláírt jegyzőkönyv részeként szerveztek. Az akcióban résztvevő felek a sürgősségi evakuálásért és a 
humanitárius folyosók létrehozásáért dolgoznak. 2017 óta az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 6 145 menekültet és 
menedékkérőt evakuált vagy telepített át Líbiából, közülük 997-et Olaszországba. 

[The Voice For African Migrants] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###  

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220702-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%80-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.infomigrants.net/ar/post/41677/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-22-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.voiceforafricanmigrants.com/95-refugees-from-africa-syria-arrive-italy-from-libya-via-unhcr-charter-flight/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

Az UNHCR, a UNICEF és az IOM közös nyilatkozatban ítélte el a migráns gyermekek fogva tartását  
Az UNHCR, a UNICEF és az IOM július 5-én közzétett tájékoztató dokumentumában részletesen ismertette a 
gyermekek bevándorlási fogva tartásának gyakorlatát az európai országok vonatkozásában és számos alternatívát, 
illetve ajánlást kínált az államoknak a gyermekek fogva tartásának megszüntetésére. A fogva tartás mélyreható és 
negatív hatással van a gyermekek egészségére és jólétére, továbbá hosszabb távon negatív hatással lehet a gyermekek 
kognitív fejlődésére. Az őrizetbe vétel köztudottan súlyosbítja a pszichológiai szorongást, és a fogva tartott 
gyermekeknél fennáll a depresszió, valamint az erőszak és a bántalmazás kockázata. 

[UNHCR] 
 

Embercsempész-hálózatot számoltak fel az EUROPOL támogatásával 
Az EUROPOL bejelentése szerint öt tagállam együttes nyomozásának köszönhetően felszámoltak egy 
embercsempészbandát, amely vietnámi migránsokat juttatott be az Európai Unió tagországaiba. A végül kilenc 
személy letartóztatásával végződő akcióban Magyarország, Németország, Csehország, Lengyelország és Belgium 
rendőri erői vettek részt, a nemzetközi koordinálást pedig az EUROPOL és az EUROJUST segítette.  

[Schengen Visa Info] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://www.unhcr.org/news/press/2022/7/62c3ed884/iom-unhcr-unicef-urge-european-states-end-child-detention.html
https://www.schengenvisainfo.com/news/9-people-arrested-for-smuggling-vietnamese-immigrants-into-europe/
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AMERIKA 

 
Lezárult a vizsgálat a nagy port felvert, lóhátról való Del Rio-i visszakényszerítés ügyében  
Az amerikai határőrség lóháton közlekedő ügynökei "szükségtelen" erőt alkalmaztak és megsértették az ügynökség 
szabályzatát, amikor tavaly szeptemberben a texasi Del Rio közelében agresszíven szétzavarták a családjuknak élelmet 
szállítani akaró haiti migránsokat - derült ki a Belügyminisztérium alá tartozó Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) 
vizsgálatából. A döntés szerint egyes ügynökök helytelenül fenyegették a migránsokat, és megpróbálták őket 
visszakényszeríteni a folyóba, ami sérti az amerikai törvényeket, amelyek előírják a hatóságok számára a kérelmek 
feldolgozását, mielőtt kitoloncolják a migránsokat vagy engedélyezik a maradásukat. A nyomozók szerint a migránsok 
nem fenyegették az ügynököket, és néhányuknál az amerikai tisztviselők által biztosított jegyek voltak, amelyeknek 
garantálniuk kellett volna számukra a biztonságos áthaladást.  

[CBS] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

### 

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters

