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Migrációs Körkép 

2022.09.05. ‖ 36. 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  

 
Legnagyobb számban albán és észak-macedón állampolgárokat toloncoltak ki Németországból 2021-ben 
A német hatóságok közlése szerint 2022 első felében összesen 6 198 személyt toloncoltak ki az ország területéről. A 
deportáltak listáját állampolgárság szerint az észak-macedónok és az albánok vezették 454 és 402 fővel. Az elvándorlás 
mindkét balkáni ország esetében fontos problémát jelent. A tavalyi év során összesen 3 020 észak-macedón és 13 210 
albán állampolgár nyújtott be menedékkérelmet az Európai Unió tagországaiban.  

[Euractiv] 
 

Lőszert és fegyvert is találtak tetten ért boszniai embercsempészeknél 
Augusztus 31-ről szeptember 1-re virradóra a szarajevói rendőrség a boszniai főváros egyik elővárosában három 
személyautóban 12 irreguláris migránst és 4 boszniai állampolgárságú embercsempészt ért tetten. Az egyik autó 
sofőrje nem állt meg a rendőrségi felszólításra. Miután megállásra kényszerítették, a sofőr rátámadt két rendőrre, 
akiknek könnyebb sérüléseket okozott. A járművekben a rendőrök egy puskát, lőszereket és kábítószert is találtak.  

[Avaz] 
 

Házromok végleges lebontásával akadályoznák az irreguláris migránsok beköltözését  
A magyar–román–szerb hármashatár szerbiai oldalán, Magyarmajdány és Rábé településeken nyolc düledező ház 
lebontásával próbálják meggátolni, hogy az Európai Unióba tartó irreguláris migránsok ott táborozzanak le. A helybéli 
lakosok életkörülményeit ugyanis évek óta megnehezíti az ideiglenesen ott tábort verő, temetők sírfáit télen eltüzelő, 
szemetelő irreguláris migránsok jelenléte. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és egyben a vajdasági 
tartományi képviselőház elnöke tájékoztatta minderről a közvéleményt, valamint arról is, hogy a menekültügyi és 
migrációs biztossal további intézkedésekről fognak egyeztetni. 

[Pannon Rtv] 
 
 

Az ország népességének 27%-a elhagyta Albániát a volt kormányfő szerint 
Sali Berisha, az albán Demokrata Párt (DP) elnöke, korábban Albánia miniszterelnöke szerint a jelenlegi kormányzat 
tehető felelőssé az albán állampolgárok nagyfokú elvándorlásáért. A volt kormányfő szerint az elmúlt nyolc évben 
összesen 744 417 albán állampolgár vándorolt ki az országból az Európai Unió tagországaiba.  

[Albanian Daily News] 
 

Németország: megtámadtak egy menekültotthont Lipcsében 
Egy lipcsei menekültotthon gyújtogatás célpontjává vált, miközben megemlékezés zajlott a rostock-lichtenhágeni faji 
erőszak 30. évfordulójáról. Az elkövetők több gyújtószerkezetet dobtak a mintegy 225 lakásból álló épületre, ahol 
többnyire vietnámi vendégmunkások laktak. A biztonsági őrök gyorsan eloltották a tüzet, senki nem sérült meg. A 
rendőrségi jelentés szerint az elkövetők észrevétlenül elmenekültek. A Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) című újság 
tavaly augusztusban kormányzati adatokra hivatkozva arról számolt be, hogy Németországban hetente legalább egy 
támadás történik menekülteket befogadó központ ellen. A menedékkérők és befogadóhelyeik ellen Németországban 
elkövetett bűncselekmények száma 2021-ben meghaladta az 1 250-et. 

[InfoMigrants] 
 

https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/albanians-macedonians-most-deported-from-germany-in-2022/
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/769195/krijumcarili-migrante-pokusali-pobjeci-od-policije-i-onda-izvrsen-fizicki-napad-na-policajce
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/duledezo-hazakat-bontanak-le-majdanyon-hogy-ne-koltozzenek-be-migransok
https://albaniandailynews.com/news/berisha-assails-govt-regarding-massive-emigration
http://www.infomigrants.net/en/post/42931/germany-refugee-home-attacked-in-arson-crime
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Svájc: egy tengeri mentéssel foglalkozó NGO öt év alatt mintegy 37 ezer személyt mentett meg  
A svájci SOS Méditerranée tengeri mentőszolgálat öt éve kezdte meg működését. A több száz mentőakció alatt 
mintegy 37 ezer személy megmentéséhez járult hozzá. A szervezet többségében önkéntesekre támaszkodik. Tavaly 
szeptember óta a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold Mozgalom tagjai is részt vesznek a 
tengerből kimentett migránsok orvosi ellátásában és segítésében. 

[nau.ch] 
 
 

Magáncégekhez szervezi ki az Egyesült Királyság a La Manche csatornán átkelő migránsok begyűjtését 
Az Egyesült Királyság belügyminisztériuma két magáncéget kért fel a La Manche-on átkelő irreguláris migránsok 
begyűjtésére. A két szerződés állítólag több mint 2,5 millió font (2,9 millió euró) értékű. A nyertes pályázók az Aeo lian 
Offshore és a CWind brit székhelyű vállalatok. Az Egyesült Királyság kormánya azt is kérte, hogy a hajók legalább 100 
migráns befogadására legyenek alkalmasak és emellett képesek legyenek arra, hogy elvontassák azokat a csónakokat, 
amelyekkel az elfogott migránsok megpróbálnak átkelni a csatornán. Miközben a kormány kiszervezési 
intézkedéseinek részletei nyilvánosságra kerültek, a La Manche-on átkelő migránsok száma újabb rekordot döntött: 
augusztusban több migránsnak sikerült átkelni Franciaországból az Egyesült Királyságba, mint korábban bármikor – 
a hónapban 8 500 személy érte el a brit partokat, idén pedig összesen már 25 000. A jelentések szerint az Egyesült 
Királyságba érkezők többsége albán állampolgár volt, akiket nagy valószínűséggel visszatoloncolnak hazájukba, mivel 
az biztonságos származási országnak számít. Sokan úgy vélik, hogy a ruandai kitoloncolási politika felfüggesztése 
miatt az embercsempészek most a gyors cselekvésre biztatják a bevándorlókat. 

[Info Migrants] 
 
 

Magas az öngyilkosság kockázata az Egyesült Királyságban tartózkodó, Ruandába való kitoloncolással fenyegetett 
menedékkérők körében 
A Medical Justice brit jótékonysági szervezet közzétett egy tanulmányt, amely 36 olyan menedékkérő mentális 
állapotát vizsgálta, akik nemrégiben érkeztek az Egyesült Királyságba és az a veszély fenyegette őket, hogy Ruandába 
küldik őket menedékkérelmük elbírálásának idejére. A „Ki fizeti meg az árat? A ruandai kitoloncolások emberi 
költségei” című jelentés megállapította, hogy a 36 megkérdezett menedékkérő közül 11-en öngyilkossági 
gondolatokkal küzdenek, egyikük pedig már kétszer is megpróbált öngyilkosságot elkövetni. 
 

[Medical Justice] 
 

Az albán hatóságokkal folytatott megbeszélést a brit belügyminiszter 
Priti Patel brit belügyminiszter és albán kollégája, Bledi Çuçi megállapodást írt alá, amely a csatornán átkelő 
nagyszámú albán migráns visszaszorítását hivatott támogatni. Az egyezmény aláírása mellett több szakértői 
munkacsoport is megalakult a probléma megoldására. A brit belügyminiszter elmondása szerint az új egyezmény 
lehetővé teszi a brit hatóságok számára az illegális módon az országba érkező albán állampolgárok gyorsított 
visszaküldését.  

[Guardian] 
 

 
Törökország és az embercsempészek összehangolt invázióját emlegeti a görög miniszter 
A görög állampolgárok védelméért felelős miniszter, Takis Theodorikakos elárulta, hogy a görög rendőrség 2022 eleje 
óta 154 102 illegális bevándorlót fogott el. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy Törökország és az 
embercsempészek újabb, összehangolt inváziót kísérelnek meg az illegális bevándorlókkal Görögországban, és ennek 
kivédése érdekében a kerítést a görög-török határ teljes hosszában ki fogják terjeszteni, miközben az elektronikus 
felügyeleti rendszereket is javítják. 

[SchengenVisaInfo] 
 

Franciaország eltörli a tunéziai állampolgárok számára kibocsátott schengeni vízumokkal kapcsolatos korlátozást 
A francia hatóságok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a 2021 szeptemberében bevezetett, tunéziai állampolgárokra 
vonatkozó korlátozó intézkedést, amelynek értelmében a tunéziai francia nagykövetség csak nagyon korlátozott 

https://www.nau.ch/news/schweiz/sos-mediterranee-schweiz-feiert-funfjahriges-bestehen-66261025
http://www.infomigrants.net/en/post/43053/uk-outsources-channel-policing-to-private-companies-as-record-number-of-migrants-reach-britain-in-august
https://medicaljustice.org.uk/whos-paying-the-price-report-released/
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/aug/30/priti-patel-meets-albanian-police-over-fast-track-removal-plan
https://www.schengenvisainfo.com/news/154102-illegal-immigrants-have-entered-greece-since-beginning-of-2022/
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számú schengeni vízumkérelmet hagyhatott jóvá. A döntést annak idején nemcsak Tunézia, hanem Algéria és Marokkó 
esetében is meghozták, miután e három ország hatóságai megtagadták, hogy visszavegyék a Franciaországban 
illegálisan tartózkodó állampolgáraikat, miután a franciák elutasították a menedékjog iránti kérelmüket. 

[SchengenVisaInfo] 
 

Innováció a nyugat-mediterrán útvonalon: jet skiket alkalmaznak az embercsempészek az átszállításra 
A jó tengeri viszonyokat és az optimális látási viszonyokat kihasználva nyaranta megszaporodnak a bejutási kísérletek 
Spanyolországba. A bevándorlók elképesztő összegeket fizetnek az embercsempész bűnszervezeteknek, hogy 
átkelhessenek a 14 kilométeres Gibraltári-szoroson és elérjék Spanyolországot. A csempészek új módszereket is 
használnak: sok esetben a csónakokat vagy gumicsónakokat jet skikre cserélték, amelyekkel máskor kábítószert 
csempésznek Spanyolországba. A spanyol parti őrség észlelte, hogy a maffia 800 és 1 200 euró közötti összegért (bár 
ez az összeg néha a 3 000 eurót is eléri) kínálja a migránsoknak a jet skivel való átkelét a Gibraltári-szoroson, de azt 
is választhatják, hogy egy köteg hasist visznek át magukkal, s ez esetben ingyenes az utazás. A parti őrség munkatársa 
szerint, ha a kábítószer eléri a célállomást, nem kell fizetniük, azonban, ha a köteg eltűnik, a bűnözők nem haboznak 
a tengerbe dobni a bevándorlókat. 

[Atalayar] 
 

Egészségügyi evakuációs központot hozott létre az EU Lengyelországban az ukrán menekültek részére 
Az Európai Unió központot nyitott az ukrán betegek egészségügyi evakuálása céljából Lengyelországban. A cél az 
európai egészségügyi intézményekbe történő átszállítás felgyorsítása. A megnyitóra szeptember 1-jén került sor, 
amikor is az Európai Unió egyik tisztviselője a lengyel és az ukrán egészségügyi miniszterrel közösen átadta az „EU 
Medevac Hub”-ot az ukrán betegek számára. 

[InfoMigrants] 
 

 
 

  

https://www.schengenvisainfo.com/news/france-to-remove-schengen-visa-cap-for-tunisians/
https://atalayar.com/en/content/immigration-mafias-reinvent-themselves-and-launch-dozens-jet-skis-sea
https://www.infomigrants.net/en/post/43063/eu-sets-up-medical-evacuation-center-for-ukrainian-refugees-in-poland
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AFRIKA 

 

Megérkezett az első gabonaszállító hajó Ukrajnából Afrikába 
Kéthetes út után kikötött Dzsibutiban az első, Ukrajnából érkező gabonaszállító hajó, amelynek ellátmányát az etiópiai 
élelmezési válság enyhítésére fordítják majd. További napokba fog telni, amíg partra teszik és zsákokba rakják a 
szállítmányt, és legalább egy hétbe, amíg az eljut a rászorulókhoz. 

[Hiiraan] 
 

1,3 milliárd USD-t utal haza évente a szomáli diaszpóra 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet felmérése szerint a recipiensek 67%-a nem rendelkezik munkával Szomáliában, 
így a hazautalások alapvető fontosságúak a számukra. 

[Hiiraan] 
 

A klímaváltozás fűti a migrációt és a fegyveres összecsapásokat Dél-Szudánban 
Az ENSZ friss jelentései szerint a klímaváltozás tovább fűti a fegyveres konfliktusokat és a migrációt Dél-Szudánban. 
Gyakoriak az összecsapások a legelőkért és a nomádok szabályozatlan vándorlása is gyakori harcok forrása. 2022 
második negyedévében a polgári áldozatok 60%-a ezekben az összecsapásokban vesztette életét. 
 

[Sudantribune] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Aug/187621/ukrainian_grain_ship_docks_in_djibouti.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Aug/187630/diaspora_remittances_continue_to_boost_somali_economy_dahabshiil.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://sudantribune.com/article263577/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Hét bevándorló holttestét találták meg a Földközi-tengeren 
A spanyol hatóságok augusztus 29-én hét holttestet találtak a Földközi-tengeren, az ország déli partjainál. A 
feltételezések szerint olyan észak-afrikai bevándorlókról van szó, akik vízbe fulladtak, miközben megpróbáltak eljutni 
Spanyolországba. 

[Info Migrants] 
 

Egy Libanonból induló hajót tartóztattak fel Ciprusnál 
A CNA ciprusi hírügynökség közlése szerint az ország parti őrsége Ciprus partjainál augusztus 29-én 60 bevándorlót 
tartóztatott fel, akik Libanon irányából Európa felé tartottak. A migránsokat a túlzsúfoltságáról híres Nicosiához közeli 
Pournara táborba szállították át. Figyelemre méltó, hogy lakosságának nagyságához képest Cipruson regisztrálják a 
legtöbb benyújtott menedékkérelmet az Európai Unión belül. 

[Info Migrants] 
 

Egyiptomi illegális bevándorlókat szállító csónak süllyedt el Líbia partjainál 
A csónak Bengázitól 110 km-re borult fel. A líbiai parti őrség kimentett néhány túlélőt, de ketten bizonyíthatóan vízbe 
fulladtak, 19-en pedig eltűntek. 

[Apnews] 
 

A tunéziai haditengerészet 73 bevándorlót mentett ki a tengerből  
A tunéziai haditengerészet szeptember 2-án bejelentette, hogy 73 bevándorlót mentettek meg a vízbe fulladástól. A 
kimentettek között 24 nő, 1 csecsemő és 4 kiskorú is volt. A tunéziai és líbiai partok irányából érkező migránsok 
általában az olaszországi Lampedusa szigetet választják útjuk első állomásául.  

[Akhbarelyom] 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/42951/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.infomigrants.net/ar/post/42968/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://apnews.com/article/middle-east-africa-egypt-libya-migration-bcaa0d2b3e00841893bdd7b631b95aec
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3868691/1/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-73-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%8B
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
Szigorítja az EU a vízumkiadást az orosz állampolgárok részére 
Leállítja a schengeni vízumok könnyített kiadását az orosz turistáknak az Európai Unió. A 2007-es vízumkönnyítési 
megállapodás felmondása várhatóan októberben lép életbe - jelentette be Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője Prágában, az EU-tagországok külügyminisztereinek augusztus végi kétnapos 
informális találkozója után. A vízumok könnyített kiadásának leállítása kompromisszumnak tekinthető, mivel a 
tagállamok eltérően viszonyulnak a kérdéshez. A balti államok, Lengyelország, Finnország és Csehország képviselői a 
prágai találkozón a vízumkiadás teljes leállítása mellett érveltek. A másik oldalon többek között Németország, 
Franciaország, Magyarország és Ausztria ellenezték ezt a lépést.  

[Schengenvisainfo] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-ministers-of-foreign-affairs-agree-to-suspend-visa-facilitation-agreement-with-russia/
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ÁZSIA 

 
Népességrobbanás: 19,6 millió főre nőtt Kazahsztán lakossága 
Kazahsztán lakossága augusztus 1-jén elérte a 19 644 067 főt – jelentette ki az Országos Statisztikai Hivatal szeptember 
1-jén. A népességnövekedés fő okai elsősorban a bevándorlás Oroszországból, Üzbegisztánból, Tádzsikisztánból, 
Kirgizisztánból és Ukrajnából, valamint a magas arányú természetes népességszaporulat. A 2021-es népszámlálás 
szerint a lakosság 19 186 015 fő volt, ami azt jelenti, hogy a népesség 20%-kal, azaz 3,2 millió fővel nőtt az előtte tartott, 
2009-es népszámlálás óta. 

[The Astana Times] 
 

https://astanatimes.com/2022/09/kazakhstans-population-reaches-19-6-million/

