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Migrációs Körkép 

2022.08.08. ‖ 32. 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 

 
Pakisztáni migránsokat deportált Bosznia-Hercegovina  
A bosznia-hercegovinai Biztonsági Minisztérium bejelentése szerint két pakisztáni migránst deportáltak hazájukba a 
2020-ban megkötött visszafogadási egyezmény értelmében. Az IOM adatai szerint az ország menekülttáboraiban 
tartózkodó 2 133 migráns 13%-a Pakisztánból származik. 

[Balkan Insight] 
 

80%-kal emelkedett a migránsok száma a tavalyi adatokhoz képest Szlovéniában  
A szlovén rendőrség adatai szerint az idei évben január és július között összesen 8 200 migráns érkezett az országba, 
ami 80%-os emelkedést jelent a 2021-es adatokhoz képest. Emellett a rendőrség 130, többségükben szerb 
embercsempészt is őrizetbe vett.  

[Total Slovenia News] 
 
 

Az Egyesült Királyságba érkező migránsok csaknem 40%-a albán  
Egy a brit sajtó birtokába került jelentés szerint a Franciaország partjairól az Egyesült Királyságba érkező migránsok 
csaknem 40%-a albán. A jelentés szerint az elmúlt két hónapban az Egyesült Királyságba érkezett 2 863 migráns közül 
1 075 (37,5%) érkezett Albániából.  

[Daily Mail] 
 

Egyre több szubszaharai érkezik a lengyel határhoz 
Lengyelország azt állítja, hogy új migrációs tendenciát észlelt a Fehéroroszországgal közös határán. Az illetékes 
szervek szerint egyre több afrikai állampolgár utazik először Oroszországba, majd Fehéroroszországba abban a 
reményben, hogy illegális úton bejuthat az EU-ba. „Tanulmányi vagy munkavállalási célból kiállított vízumuk van, de 
a tanúvallomások szerint soha nem voltak ilyen terveik, és a vízumokat csak arra használták, hogy átjussanak a 
migrációs útvonalon. Ezzel párhuzamosan az orosz adminisztráció megkönnyíti a vízumszerzési eljárást” – közölte a 
lengyel kormány az AP-vel. A lengyel-fehérorosz határon átjutni kívánó migránsok többsége a Szaharától délre fekvő 
afrikai országokból érkezik: júliusban összesen 914-en próbáltak Fehéroroszországból Lengyelországba illegális úton 
átjutni. 

[Info Migrants] 
 

Matteo Salvini a kampányhajrában: Lampedusa nem lehet Európa menekülttábora!  
Matteo Salvini, aki az olasz Liga pártot vezeti, az illegálisan érkezők megállítását tette programjának sarokkövévé a 
szeptember 25-i parlamenti választások előtt, ahol várhatóan egy jobboldali szövetség részeként kerül majd 
hatalomra. „Lampedusa Európa kapuja, nem lehet Európa menekülttábora” – mondta Salvini, miután ellátogatott a 
sziget legnagyobb migránsokat befogadó táborába. A volt miniszter éles kritikával illette a központban uralkodó 
körülményeket: a 350 helyett most 1 500 ember tartózkodik ott. Azt mondta, hogy ha a koalíciója a jövő hónapban 
győz, akkor visszaállítják a határok ellenőrzését és védelmét, továbbá befogadják azokat, akik valóban háború elől 
menekülnek. Salvini szerint a jelenleg érkezőknek mindössze 15%-a minősül menekültnek. 

[Info Migrants] 
 

https://balkaninsight.com/2022/08/01/bosnia-deports-two-pakistani-migrants-as-test-case/
https://www.total-slovenia-news.com/news/10365-morning-headlines-for-slovenia
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11088107/Four-10-migrants-arriving-Britain-boats-war-free-Albania.html
http://www.infomigrants.net/en/post/42418/poland-says-more-subsaharan-migrants-are-attempting-to-cross-into-eu-via-poland
http://www.infomigrants.net/en/post/42404/salvini-campaigns-on-immigration-ticket-ahead-of-italian-elections
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AFRIKA 

 

Fokozott rendőri jelenlét a nigériai fővárosban 
A biztonsági erők nagyszámú bevetésére azután került sor, hogy az elmúlt hetekben számos, halálos áldozatokkal is 
járó támadásra került sor a nigériai fővárosban. Ezek keretében az egyik börtönből 440 foglyot, jórészt dzsihádista 
harcosokat szabadítottak ki. A rajtaütésekkel a hatóságok az Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartományát (ISWAP) 
vádolják. 

[Voanews] 
 
 

33 civillel végeztek mali katonák és ,,fehér fegyveresek” az ENSZ szerint 
A helyi hadsereget vélhetőleg az orosz Wagner-csoport fegyveresei kísérték, amikor elkövették a gyilkosságokat. 
Bamako továbbra is tagadja a zsoldosok jelenlétét, miközben folyamatosan neokolonialista vádakkal illeti 
Franciaországot. 

[France24] 
 
 

918 ezer belső menekült Szomáliában 
Az ENSZ adatai szerint ennyire nőtt a belső menekültek száma a kelet-afrikai államban az aszály, a növekvő 
élelmiszerárak és a fegyveres konfliktus miatt. Január óta a Világszervezetnek 4 millió ember ellátását kell 
megszerveznie. 

[Hiiraan] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/a/nigerian-police-deploy-massively-in-abuja-/6685585.html
https://www.france24.com/en/africa/20220805-malian-and-white-soldiers-involved-in-33-civilian-deaths-un-experts-say
https://hiiraan.com/news4/2022/Aug/187262/severe_drought_displaces_918_000_people_in_somalia_un.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

A tunéziaiak vezetik az Olaszországba illegálisan emigrálók listáját  
Az olasz hatóságok bejelentették, hogy 2022 elejétől július hónap végéig a tunéziaiak az első helyen állnak (7170 fő) az 
országba illegálisan emigrálók listáján. A statisztikákból az is kiderült, hogy a második helyre az egyiptomiak kerültek 
6636 fővel, majd Banglades 5996 fővel, őket követi Afganisztán, Szíria és Elefántcsontpart. Az illegálisan érkezett 
emberek száma ebben az évben július 29-ig elérte a 39 285-öt. A tavalyi évben összesen 28 400, 2020-ban pedig 13 
300 bevándorló érkezett Olaszországba. 

[Akhbarelyom] 
 

Az algériai hatóságok 117 bevándorlót tartóztattak le egy hét leforgása alatt  
Az algériai hatóságoknak sikerült 370 embert sikerült kimenteni egy hajóról, valamint számos algériai tartományban 
117, különböző nemzetiségű illegálisan érkezett bevándorlót tartóztattak le. Hivatalos források szerint az elmúlt 
időszakban egyre több bevándorló érkezik az észak-afrikai arab ország területére. 

[Yawm7] 
 

  

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3837444/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://m.youm7.com/story/2022/7/27/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-117-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5850221
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
ENSZ-jelentés: 2021-ben mintegy 50 000 bevándorló tért vissza önként a hazájába 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) bejelentette, hogy 2021-ben közel 50 000 bevándorló tért vissza önszántából 
származási országába, ami 18%-os növekedés 2020-hoz képest. Guinea, Mali, Etiópia és Nigéria vezeti azon országok 
listáját, ahova a legtöbb migráns visszatért. 

[Info Migrants] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/42289/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-50-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021
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AMERIKA 

 
Panama: Az USA felé tartó migránsok hajóval kerülhetik meg az dzsungellel boritott Darién régiót 
A Darién régió egy hegyekkel és zuhatagos folyókkal sűrűn tagolt, dzsungellel borított, nagyrészt lakatlan térség 
Kolumbia és Panama határán, amelyen nem vezet keresztül semmilyen műút. A Dél-Amerikából az USA-felé tartó 
migránsoknak egészen ezt a vadont kellett leküzdeniük gyalogszerrel, amely körülbelül 7-10 napot vesz igénybe. A 
washingtoni székhelyű Center for Immigration Studies nemrég tárta nyilvánosságra, hogy 2022 februárjában a 
panamai hatóságok megnyitottak egy alternativ tengeri útvonalat, amely a Darién régiót nagyrészét kikerüli. Értve ez 
alatt, hogy az ország parti őrsége az elmúlt hónapokban megengedte a migránsokat szállító csempészhajóknak, hogy 
sokkal északabbra kössenek ki panamai tengerparton, mint korábban. A hajók új kikötési pontjától mindössze 3 napba 
telik átszelni a dzsungelt és elérni az első települést Panamában, ami jelentősen megkönnyíti az irreguláris migránsok 
északra jutását.  

[CIS] 
 
Mexikó: A hatóságok már nem lassítják a dél felől érkező irreguláris migrációt 
2019 óta egy az USA-val kötött megállapodás alapján a mexikói hatóságok jelentősen lassították a Guatemalából belépő 
irreguláris migránsok továbbhaladását. A migránsoknak Mexikó déli részén hónapokat kellett várniuk, hogy az ország 
hatóságai tartózkodási engedélyeket állítsanak ki nekik, és tovább engedjék őket az amerikai határ felé. Az elmúlt 
hetekben azonban a mexikói hatóságok gyorsított eljárás keretében 30 napig érvényes tranzit vízumokat kezdtek 
kiadni az országba belépő migránsoknak, utóbbiak pedig ennek birtokában azonnal tovább indulhatnak az USA felé.  

[CIS] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cis.org/Bensman/New-Migrant-Superhighway-Bringing-World-South-America-Texas
https://cis.org/Bensman/New-Migrant-Superhighway-Bringing-World-South-America-Texas
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ÁZSIA 
 

 
 

Az Iránból kitoloncolt afgánok rengeteg nehézséggel néznek szembe 
A munkanélküliség és a szegénység a legfőbb oka annak, hogy afgánok tömege próbál meg illegálisan eljutni a 
szomszédos országokba, főleg Iránba. Az iráni hatóságok kitoloncolják azokat, akik érvényes tartózkodási engedély 
hiányában tartózkodnak az országban, de a legtöbb afgánt már a határon visszafordítják. Sajtóértesülések szerint a 
hazaküldött afgánok egy része az iráni hatóságok által elkövetett erőszakról és embertelen bánásmódról számolnak 
be. A kérdést diplomáciai úton igyekszik rendezni a két érintett ország - Irán és Afganisztán.  

[TOLO News] 
 

Afganisztán: 3,5 millió embernek biztosítanak menedéket a fejlesztési projektek 
Az afgán városfejlesztési és földügyi minisztérium bejelentése szerint mintegy 3,5 millió embernek biztosítanak 
menedéket a Kabul New Project nevű fejlesztési program újrakezdésével. Mawlawi Hamdullah Nomani megbízott 
miniszter elmondta, 540 építési projektet kezdenek el az idei évben. A legtöbb anyagi forrást az egészségügyi ellátó 
intézmények, iskolák, egyetemek és mecsetek építésére fordítják, de a miniszter bejelentette, a fejlesztési program 
lehetőséget teremt minden belső menekült lakhatási problémájának megoldására. Valamennyi lakóhelyét elhagyni 
kényszerült személy kapcsolatba léphet az érintett és/vagy a menekültügyi és hazatelepítési minisztériummal, hogy 
kitöltsék a lakóhely igényléshez szükséges iratokat.  
 

[TOLO News] 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tolonews.com/afghanistan-179281
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-179293

