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Migrációs Körkép 

2022.08.22. ‖ 34. 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 

 
155 090 illegális határsértés történt az Európai Unió külső határainál 
Az idei év első hét hónapjában mintegy 155 090 illegális határátlépést regisztráltak az Európai Unió frontországai. Ez 
86%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A Nyugat-Balkán térsége továbbra is a legaktívabb 
EU-ba vezető migrációs útvonal: 70 770 illegális belépést észleltek idén. Az illegális határátlépések magas száma a már 
a Nyugat-Balkánon tartózkodó migránsok ismételt átkelési kísérleteinek tulajdonítható. A közép-mediterrán 
útvonalon is nagy a nyomás, illetve a naponta magas számban érkező migránsok igencsak megterhelik az olaszországi 
befogadókapacitást. Júliusban mintegy 14 800 illegális határátlépést jelentettek a közép-mediterrán útvonalon, ami 
60%-kal több, mint 2021 azonos hónapjában. Bár júliusban a tunéziaiak (30%) domináltak az itt regisztráltak között, 
összességében az egyiptomiak 2022-ben némileg még mindig megelőzik a tunéziaiakat. Az ezen az útvonalon észlelt 
egyiptomiak száma növekszik; ők főként Líbiából indulnak, és az embercsempészettel foglalkozó bűnszervezetek 
segítik őket. 
 

 
[Frontex] 

 
 

 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-s-external-borders-in-july-increased-number-of-crossings-on-the-central-mediterranean-vCtsyr
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Nem enyhül a migrációs nyomás Szabadkán  
A szerbiai határváros, Szabadka befogadóközpontja már hónapok óta túlterhelt, gyakorlatilag háromszoros 
kapacitással üzemel. Sokan nem is tudnak bemenni a migránsok közül. Ezért a befogadóközponton kívül, annak 
környékén vernek sátrat, illetve a szabadban alszanak. Olykor 10-12 taxiból álló konvoj szállítja az irreguláris 
migránsokat a magyar országhatárhoz.  

[Pannon RTV] 
 
Átlagosan naponta két menedékkérőt ér támadás Németországban 
Habár a bűncselekmények száma csökkent az előző évhez képest Németországban, a menedékkérők továbbra is 
kitettek a – leginkább – szélsőjobboldali indíttatású bántalmazásnak. A hatóságok 424 ilyen jellegű bűncselekményt 
regisztráltak 2022 első felében, míg 2021 azonos időszakában 576 ilyen bűncselekmény történt. Többségében a 
menedékhelyeken kívül bántalmazták őket, de történtek olyan esetek is, ahol a menedékhelyekben vagy a 
segélyszervezetek személyzetében tettek kárt az elkövetők. A statisztikák szerint a menedékkérők elleni, a 
szálláshelyektől távoli bűncselekmények meghatározóan Brandenburgban és Bajorországban történtek. 

[MIGazin] 
 

Németország migránsok befogadását tervezi Olaszországból 
Németország az Európai Unió szolidaritási mechanizmusa keretében azt tervezi, hogy migránsokat fogad be 
Olaszországból, ezzel csökkentve a mediterrán országra nehezedő nyomást. A tárgyalások még zajlanak a két fél 
között, de amennyiben döntés születik, ez lehet az első befogadás az új mechanizmuson keresztül. 

[Schengen Visa Info] 
 

 
Svájc: több mint hatvanezer ukrán menekült kapott védelmi státuszt  
A Migrációért Felelős Államtitkárság adatai szerint az orosz-ukrán háború kitörése óta 62 662 ukrán személy nyújtott 
be kérelmet az “S védelmi státusz” megszerzéséért Svájcban, amelyből 60 604 személy már meg is szerezte azt. 

[SEM] 
 
 

Ausztria: szignifikáns emelkedés a menedékkérelmek számában  
Június végéig mintegy 31 ezer menedékkérelem érkezett az osztrák hatóságokhoz, ami meghaladja a 2015-ös év azonos 
időszakában benyújtott kérelmek számát. A belügyminiszter a héten arról nyilatkozott, hogy a turisztikai 
célországokból (Urlaubsländer), vagyis Marokkóból, Indiából vagy Tunéziából érkező személyek számára elérhetetlen 
a menedékkérelmi eljárás pozitív kimenetele, szinte minden esetben vissza kell térniük szülőföldjükre. 

[kurier.at] 
 
Nőjogi segélyszervezet: Németország az emberkereskedelem és a bűnszervezetek vonzó terepévé vált  
A Solwodi segélyszervezet szerint Németország „Európa bordélyházává” vált, ezért a prostitúció felszámolását 
követeli az országban. A szervezet szerint az emberkereskedelemmel kapcsolatos nyomozások száma egyre növekszik 
(2020-ban 465 ilyen esetről számoltak be), a nőket Olaszországon keresztül Németországba hurcolják, majd 
többségüket prostitúcióra kényszerítik. Példaként említik azt a 235 nigériai nőt, akik a Solwodi segélyszervezet 19 
irodájának egyikét keresték fel 2021-ben hasonló okokból. Ezért a szervezet a nők védelme érdekében menedékjogot 
követel Németországban az érintettek számára, ugyanis az Olaszországba történő visszatéréskor fennáll annak a 
veszélye, hogy újra prostitúció áldozataivá válnak. 

[MIGazin] 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/nyolc-migrans-befer-egy-taxiba
https://www.migazin.de/2022/08/09/rassistische-gewalt-alltag-taeglich-angriffe/
https://www.schengenvisainfo.com/news/germany-planning-to-take-in-migrants-from-italy/
https://twitter.com/SEMIGRATION/status/1559846267328643072/photo/1
https://kurier.at/politik/inland/immer-mehr-antraege-oesterreich-im-asyl-dilemma/402112746
https://www.migazin.de/2022/08/10/deutschland-bordell-europas-frauenhilfsorganisation-asyl/
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Olasz belügyminisztérium: közel 6 000 afgán és mintegy 150 000 ukrán kapott védelmet az országban 
Amióta a tálibok egy évvel ezelőtt átvették a hatalmat Afganisztánban, 5 770 afgán állampolgár kért menedéket 
Olaszországban. Ez közel 600%-os növekedést jelent a 2020. augusztus 1. és 2021. július 31. között benyújtott 827 
kérelemhez képest – ez derül ki az olasz belügyminisztérium augusztus 15-én közzétett új menekültügyi adatsorából. 
Az elmúlt 12 hónapban 5 960 afgán kapott nemzetközi védelmet Olaszországban – ebbe beletartoznak azok is, akik 
korábban nyújtottak be kérelmet. Az elbírált kérelmek 96%-át fogadták el. 2020 augusztusától 2021 júliusáig összesen 
1 407 afgán kapott védelmet. A belügyminisztériumi jelentésből az is kiderült, hogy az ukrán állampolgárok által 
benyújtott menedékkérelmek száma ugrásszerűen megnőtt, ami egyértelműen az Oroszországgal vívott háború 
következménye. A legutóbb július 31-én frissített adatok szerint mintegy 149 321 ideiglenes védelmi engedélyt adtak 
ki az ukrajnai háború elől menekülőknek. Eközben az elmúlt 12 hónapban 2 653 ukrán kért menedékjogot – szemben 
az egy évvel korábbi néhány százzal. A közelmúltban több mint ezer ukrán kapott nemzetközi védelmet. 

[Info Migrants] 
 
 

Észak-Macedónia: Egy közlekedési baleset következtében fedezték fel a migránsokat  
Az észak-macedón rendőrség közleménye szerint egy közúti baleset következtében felfedeztek egy 49 migránst 
szállító teherautót. A feltételezések szerint Görögországból érkezett teherautó Szerbia felé haladt, ám a baleset során 
felborult, 35 migráns pedig megsérült. A rendőrség szóvivője szerint a sofőrt még keresik, ám a rendőrség idén már 
több mint 11 500 migránst tartóztatott fel, illetve elfogott 62 feltételezett embercsempészt. 

[eKathimerini] 
 
 

Szóvivő: Jelentősen javult a migránsok helyzete Bosznia-Hercegovinában  
Admir Malagic, a bosznia-hercegovinai Biztonsági Minisztérium szóvivőjének bejelentése szerint jelentősen javult az 
országban tartózkodó, illetve azon áthaladó migránsok helyzete az elmúlt évekhez képest. A szóvivő elmondása 
szerint jelenleg hozzávetőlegesen 1 700 migráns tartózkodik az országban a kormány által működtetett 
befogadóközpontokban.   

[Sarajevo Times] 
 
 

Biztonsági kockázatot jelenthetnek az Egyesült Királyságba érkező albán migránsok  
A Daily Mail értesülései szerint a 2022-ben az Egyesült Királyság területére érkező 6 000 migráns több mint fele 
Albániából érkezett. A brit rendőrség szerint fennáll annak a veszélye, hogy az országban már jelenlévő albán 
szervezett bűnözői csoportok magukhoz csábítják a nagy számban érkező albánokat. Az angol Belügyminisztérium 
adatai szerint az idei év során már csaknem 1 000 albán állampolgárt, köztük 487 elítélt bűnözőt utasítottak ki az 
ország területéről.  

[Daily Mail] 
 
 

Erősebb migrációellenes fellépést kér a magyar és a szerb kormánytól a VMSZ 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint Magyarország és Szerbia kormányainak össze kell 
fognia a migrációs nyomás kezelése érdekében. Pásztor szerint a migránsokat már Szerbia déli határainál meg kell 
állítani, különben továbbra is súlyos terhet fognak róni a közösségekre. Emellett a pártelnök kritikával illette az 
Európai Unió migrációs politikáját. 

[Hungary Today] 
 
Bosznia-Hercegovina bosnyákok lakta részein is ideje kiszorítani az illegális migránsokat 
Fahrudin Radončić bosznia-hercegovinai politikus szerint a boszniai szerbekhez és horvátokhoz hasonlóan a 
bosnyákoknak sem kellene tovább tűrniük, hogy irreguláris migránsok tartózkodjanak az általuk lakott területeken. 
„Úgy teszünk, mintha bárki is átmehetne a piros lámpán anélkül, hogy fel kellene mutatnia a személyi igazolványát az 
őt igazoltató rendőrnek” – példálózott a médiavállalkozóként a boszniai üzleti életben is érdekelt politikus. A Savez za 
Bolju Budućnost – BIH (Bosznia-Hercegovina Jobb Jövőjéért Szövetség) pártot elnöklő politikus kifejtette, hogy 

http://www.infomigrants.net/en/post/42678/italy-releases-new-figures-on-refugees-migrants
https://www.ekathimerini.com/news/1191016/north-macedonia-truck-full-of-migrants-overturns-35-injured/
https://sarajevotimes.com/situation-with-migrants-in-bih-has-improved-significantly/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11125273/Security-fears-Albania-boat-surge-Arrivals-hit-5-000-nation-dominates-Channel-crossings.html
https://hungarytoday.hu/vojvodina-politician-warns-of-migrant-invasion-illegal-immigration/
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különösen Bihácson és környékén a migránsok intenzív jelenléte veszélyezteti a lakosság történelmileg kialakult 
összetételét.  

[Avaz] 
 

Boszniában műtétre szorult egy helybéli férfi, akire rátámadt egy migráns  
Augusztus elején a kelet-boszniai Tuzla kantonhoz tartozó Srebreniken egy férfi hat liter vért veszített egy őt 
megtámadó illegális migráns okozta sérülések miatt. A támadó ki akarta rabolni áldozatát, aki megtagadta, hogy pénzt 
adjon neki.  A megtámadott férfinek az artériái és vénái is sérültek. A helyi rendőrség egy algériai állampolgárt gyanúsít 
a támadással. Az elkövetőt őrizetbe vették. 

[Avaz] 
 

Lett embercsempészeket tartóztattak le Horvátországban 
A vukovári rendőrség két lett állampolgárt ért tetten, amint irreguláris migránsokat kíséreltek meg Horvátországból 
Olaszországba szállítani. A bevándorlók Szerbiából érkeztek a zöldhatáron keresztül. A két lett elkövető egy erdős 
területen várta be a migránsokat, akiket lakókocsival, kétezer euróért szállítottak volna Olaszországba.  

[Index.hr] 
 
 
 

  

https://avaz.ba/vijesti/bih/766195/radoncic-ne-samo-da-smo-ih-istjerali-iz-tuzle-nego-smo-sprijecili-da-prostor-gdje-zive-bosnjaci-postane-depo-za-ilegalne-migrante
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/764241/uzas-u-srebreniku-migrant-napao-muskarca-jer-mu-nije-zelio-dati-novac
https://www.index.hr/vijesti/clanak/latvijci-organizirali-prijevoz-ilegalnih-migranata-kod-iloka-zavrsili-u-zatvoru/2388336.aspx
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AFRIKA 

 

Letartóztatták az owói mészárlás elkövetőit 
A nigériai hatóságok arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy letartóztatták a júniusi, owói templomban végrehajtott 
mészárlás elkövetőit. A merényletben több mint 40 ember vesztette életét. A folyamatban levő nyomozásra hivatkozva 
a hatóságok egyelőre nem árultak el több részletet. 

[Apnews] 
 

15 halott a dzsihádisták támadásában Burkina Fasóban 
A felkelők egy improvizált robbanóeszközt telepítettek egy katonai konvoj útjába, majd a segítségül érkező erők ellen 
is támadást hajtottak végre. A harcok miatt már csaknem 2 millió belső menekült van az országban. 

[Apnews] 
 

Az utolsó francia erők is elhagyták Malit 
Kilenc év után az utolsó francia erők is elhagyták Malit. A Száhelben aktív terrorcsoportok elleni művelet központja 
ezután Nigerben lesz.  
 

[Apnews] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apnews.com/article/africa-arrests-nigeria-west-abuja-034b2f3f397aae203d76a25de8a1976d
https://apnews.com/article/islamic-state-group-ouagadougou-al-qaida-africa-burkina-faso-2b3c57cc8bab1e5bed339f2b3c55adba
https://apnews.com/article/africa-france-niger-82177e46b3ce513d339226d7760849e1
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Egyiptom: Egyre több a bevándorló a globális instabilitás miatt  
A Nemzetközi Migrációs Szervezet kilencmillióra becsülte az Egyiptomban élő bevándorlók jelenlegi számát, akik 
összesen 133 országból érkeztek. Ez a szám az egyiptomi lakosság (103,6 millió fő) 8%-át jelenti. A szervezet jelentése 
szerint 2019 óta érezhetően nőtt az Egyiptomban élő bevándorlók száma, aminek az elsődleges oka a szomszédos 
államokban egyre inkább elhúzódó instabilitás, amely miatt szudániak, dél-szudániak, szíriaiak, etiópok, irakiak és 
jemeniek ezrei kényszerülnek arra, hogy Egyiptomban keressenek menedéket. A Nemzetközi Migrációs Szervezet 
rámutatott arra is, hogy a "migráns" kategória minden olyan személyt jelöl, aki a nemzetközi határokon áthaladva vagy 
éppen egy országon belül, a szokásos tartózkodási helyétől távol költözik, tekintet nélkül jogi státuszára, valamint 
arra, hogy a helyváltoztatás önkéntes vagy kényszerű volt-e. A szervezet jelentésében tisztázta, hogy az egyiptomi 
kormány migránsokhoz és menekültekhez való pozitív hozzáállása mágnesként vonzza a környező országokból 
érkezőket, emellett hangsúlyozzák, hogy Egyiptom nagylelkűen bevonta a migránsokat, menekülteket és 
menedékkérőket a nemzeti oktatási és egészségügyi rendszerbe is. 

[Al-Masry al-Youm] 
 
 

Tunézia: Elsüllyedt egy hajó, amelyen 30 tunéziai bevándorló tartózkodott  
A tunéziai hírügynökség közölte, hogy augusztus 9-én felborult egy hajó, amelyen körülbelül 30 bevándorló 
tartózkodott. A baleset a Kerkennah-szigetek partjainál történt. A mentőcsapatok a hajó 20 utasát tudták kimenteni, 
míg 6 ember vízbe fulladt a jelentések szerint. A többi eltűnt személy felkutatása még folyamatban van. A helyi média 
szerint a hajó összes utasa tunéziai állampolgár, és éppen Olaszország felé tartottak, amikor a baleset történt. 

[Info Migrants] 
 
 

Az Európai Unió támogatja Marokkót az illegális bevándorlás elleni küzdelemben  
Az El País nevű spanyol lap bejelentette, hogy az Európai Unió legalább 500 millió euróval segíti Marokkót az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemben. Az újság közölte, hogy ez a pénzügyi csomag a 2021-2027 közötti időszakot fedi le, 
ami 343 millió euróval haladja meg az előző értékét. A támogatás növekedése azt jelzi, hogy Rabat egyre fontosabb 
partner nemcsak Spanyolország és Franciaország, hanem az egész Európai Unió számára is. Ezeket a forrásokat a 
Marokkóban élő menekültek védelmére, az illegális bevándorlók Európai Unióból való kitoloncolására, valamint a 
szervezett bűnözés elleni küzdelemben való együttműködésre szánják. 

[Akhbarelyom] 
 
 

Törökország már több mint 62 ezer házat épített Idlibben a szíriai menekülteknek 
A török belügyminiszter bejelentése szerint Törökország 62 145 ház építését fejezte be az északnyugat-szíriai Idlib 
tartományban. Ezt a számot az év végéig 100 ezer fölé tervezik emelni. A török kormány 1 millió szíriai menekült 
önkéntes visszatérését szeretné elérni Törökországból Szíriába. 

[Al-Monitor] 
  

https://www.google.com/amp/s/www.almasryalyoum.com/news/detailsamp/2659535
http://www.infomigrants.net/ar/post/42522/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-30-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3851157/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7
https://www.al-monitor.com/originals/2022/08/turkey-completes-more-62000-homes-idlib-will-refugees-return-home
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
Történetük legnagyobb alulfinanszírozottságát élik az ENSZ ügynökségei 
Az ENSZ segélyügynökségei a kért 48,7 milliárd dollárból mindössze 15,2 milliárd USD-t kaptak meg. Az összegre 
mintegy 204 millió ember ellátásához lenne szükség, akik az aszályok, az ukrajnai háború és a klímaváltozás miatt 
szorulnak támogatásra. A legnagyobb donorok továbbra is a nyugati államok, élükön az Egyesült Államokkal. 

[Hiiraan] 
  

2023 végére halasztották az online EU-s utasregisztrációs rendszer bevezetését 
Az Európai Unió Tanácsa még 2018-ban rendeletet hozott az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 
(ETIAS) létrehozásáról. A rendszer az esetleg biztonsági fenyegetést jelentő személyek azonosítását még azt 
megelőzően lehetővé teszi, hogy elérnék az Európai Uniót. Egyben esetükben a belépés is megtagadható. A rendszert 
a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok esetében kell majd alkalmazni. Többek között egyes 
nyugat-balkáni országok, mint Szerbia és Bosznia Hercegovina, de egyéb államok, például az Egyesült Királyság is 
ebbe a körbe tartozik.  Az említett állampolgároknak utazásuk előtt online kérelemben utazási engedélyért kell 
folyamodniuk. Az egyszerű formanyomtatvány internetes kapcsolattal rendelkező számítógépen, de mobilapplikáció 
segítségével is kitölthető. Hasonló rendszert az Egyesült Államok már évek óta alkalmaz. A kérelmezőknek minden 
egyes kérelem benyújtásakor 7 euró utazásengedélyezési díjat kell majd fizetniük. A rendszer bevezetését többször 
elhalasztották. A legújabb halasztással annak bevezetésére 2023 novemberében kerül sor. 

[Consilium.europa, Schengenvisainfo] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://hiiraan.com/news4/2022/Aug/187414/un_humanitarian_agencies_face_record_funding_gap_this_year.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2018/09/05/european-travel-information-and-authorisation-system-etias-council-adopts-regulation/
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-postpones-launch-of-etias-to-november-2023/
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AMERIKA 

 
Biden amerikai elnök ismét eltörölte a „Maradj Mexikóban” programot 
A Trump volt amerikai elnök által 2019-ben bevezetett Migrant Protection Protocols, köznapi nevén a „Maradj 
Mexikóban” (Stay in Mexico) program lényege, hogy akik az USA-ban szeretnék beadni menedékkérelmüket, azoknak 
a sokszor évekig húzódó bírósági döntés kimenetelét Mexikóban kell kivárniuk. A programot Joe Biden amerikai elnök 
humanitárius okokra hivatkozva beiktatásának napján eltörölte. Texas és Missouri azonban beperelték a szövetségi 
kormányzatot, ugyanis szerintük a program eltörlése miatt az USA-ba beáramló irreguláris migránsok tömegei 
igazságtalanul súlyos terhet róttak a két állam szerveire. 2021. augusztus 13-án egy texasi szövetségi bíró a Maradj 
Mexikóban program újraindítására utasította Biden kormányzatát. 2022. június 30-án ugyanakkor a Legfelsőbb 
Bíróság elutasította Texas és Missouri államok érvelést, és elvi szinten engedélyezte, hogy a Biden kormányzat 
felszámolja a „Maradj Mexikóban” programot. Az USA Belbiztonsági Minisztériuma 2022. augusztus 8-án jelentette be 
hivatalosan a program eltörlését. Fontos hozzátenni ugyanakkor, hogy annak megállapítása, hogy a program az egyéb 
szövetségi jogszabályok betartásával, a törvényekben lefektetett eljárásrendet követve került-e felszámolásra, 
továbbra is szövetségi bírósági döntésre vár.  

[CIS] 
 

 
Felmérés: Az amerikaiak mindössze 31%-a szerint előnyös az USA-nak a bevándorlás 
A brit Economist és az amerikai YouGov július végén készített felmérése szerint az amerikaiak mindössze 31%-a 
gondolja úgy, hogy a bevándorlás előnyös az USA-nak. Ezzel szemben a megkérdezettek 35%-a szerint a bevándorlás 
hátrányosan érinti az országot, míg a felmérésben résztvevők 22%-a szerint annak se pozitív, se negatív hatása nincs.  
Érdekesség, hogy egy 2019-ben végzett hasonló felmérésben még a megkérdezettek 43%-a tekintett pozitívan a 
bevándorlásra, és csak 19% negatívan. 

[CIS] 
 

 
Júliusban közel 200 000 irreguláris migránst tartóztatott fel az USA határőrsége a mexikói határon 
2022 júliusában az USA határőrsége 199 976 migránst tartóztatott fel az ország déli határán, amely 4%-os csökkenés 
a júniusi adatokhoz képest. Az elfogottak 22%-a már legalább egyszer megpróbált bejutni az országba az elmúlt 12 
hónapban. A migránsok 67%-át (134 362 fő) egyedülálló felnőttként, 13%-át (13 299 fő) kísérő nélküli gyermekként, 
40%-át pedig „családi egységbe tartozó egyénként” (Family Unit Individuals) regisztrálták a hatóságok. A 
feltartóztatottak 37%-át (74 573 fő) a határőrség azonnal visszafordította Mexikóba a COVID-19 pandémia idején 
bevezetett járványügyi szabályra hivatkozva.  

[CBP] 
 
 
 
 

https://cis.org/Arthur/Goodbye-Remain-Mexico-Now
https://cis.org/Arthur/Barbara-Jordan-Vindicated-Americans-Perceptions-Immigration-Take-Negative-Turn
https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-july-2022-monthly-operational-update

