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Migrációs Körkép 

2022.09.19. ‖ 38. 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 

 
Németország: 35,4%-kal nőtt az első alkalommal benyújtott menedékkérelmek száma az előző évhez képest 
A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalhoz (BAMF) 2022 augusztusáig összesen 115 402 első alkalommal 
benyújtott menedékkérelem érkezett, ami 35,4%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához mérten. Tavaly 
nyolc hónap alatt mindössze 85 230 ilyen kérelmet nyújtottak be. Legnagyobb számban (35 138) szír állampolgárságú 
személyek folyamodtak menedékkérelemhez.  

[SchengenVisaInfo] 
 
 

Mintegy 58 ezer menedékkérelmet nyújtottak be eddig idén Ausztriában 
A korábbi évekhez képest meglehetősen magasabb számban (58 ezren) nyújtottak be menedékkérelmet az osztrák 
hatóságokhoz 2022 januárjától augusztusig, bár a 2015-ös számokhoz képest ez még mindig kevesebb. A legtöbb 
menedékjog iránti kérelmet (40 ezret) Burgenland tartományban nyújtották be. A hatóságok kapacitásai végesek, ezért 
a menedékkérőket többnyire Stájerországba szállítják és ott bírálják el a kérelmüket. A menekültek befogadására 
Gerhard Karner szövetségi belügyminiszter újraaktiválta a határigazgatást Spielbergben, Stájerországban: 
konténereket és sátrakat építenek újra a befogadókapacitás növelésére. A belügyminiszter továbbá kiemelte 
nyilatkozatában, hogy az embercsempészet elleni küzdelemnek elsőbbséget biztosítanak: idén mintegy 360 
embercsempészt fogtak el az osztrák hatóságok, ebből a magyar határon 115 személyt. 

[kurier.at] 
 
 

A dánok a britekéhez hasonló megállapodást kötnek Ruandával a menedékkérők áthelyezéséről 
A dán és a ruandai külügy- illetve bevándorlásügyi miniszterek szeptember 9-én közleményt adtak ki, melynek 
lényege, hogy mechanizmust dolgoznak ki annak érdekében, hogy a Dániába érkező menedékkérőket ügyük elbírálása 
idejére Ruandába szállíthassák. A mechanizmus alapján évente 1 000 kérelmezőt lehetne az afrikai államba átszállítani. 
A dán bevándorlásügyi miniszter kijelentette, hogy teljesen új, fenntartható megoldásokra van szükség a nemzetközi 
közösségben ahhoz, hogy több valódi menekültön tudjanak segíteni, mint eddig. 

[SchengenVisaInfo]  
 
 

A román határrendészet fokozta az ellenőrzést az irreguláris migráció visszaszorítása érdekében 
A magyar–román országhatár ellenőrzésével és felügyeletével megbízott műveleti egységek megerősítéséről döntött 
a román határrendőrség az irreguláris migráció megfékezése érdekében. A magyar féllel közös járőrözést egységesen 
szervezik az Arad, Bihar és Szatmár megyei román–magyar határszakaszon, az intervenciós egységeket pedig 
fokozatosan, az operatív helyzet függvényében vetik be. A közúti határátkelőkön ezentúl rendőrkutyás alegységek is 
részt vesznek a kilépésre jelentkező járművek ellenőrzésében. Az év első nyolc hónapjában a román határrendőrök 10 
916 határsértőt tartóztattak fel, közülük 7 028-an illegálisan érkeztek Romániába, 3 888-an pedig illegálisan próbálták 
elhagyni – zömében Magyarország felé – Romániát. 
 

[Pannon Rtv] 
 

https://www.schengenvisainfo.com/news/asylum-application-rates-in-germany-soared-by-35-4-so-far-this-year/
https://kurier.at/chronik/burgenland/58000-asylwerber-karner-aktiviert-grenzmanagement/402146706
https://www.schengenvisainfo.com/news/denmark-rwanda-sign-declaration-on-possible-transfer-of-asylum-seekers/
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/erositest-vezenyelt-roman-hatarrendorseg-hatarra-az-illegalis-migracio-megfekezese
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Bosznia-Hercegovinából a kiindulási országaikba deportálják az irreguláris migránsokat 
Két marokkói állampolgárt szállítottak vissza légi úton hazájukba Bosznia-Hercegovinából, miután a lefolytatott 
idegenrendészeti eljárásban a hatóság megállapította, hogy védelemre nem jogosultak. Szeptember második hetében 
immár négy személy került ily módon visszafordításra. Az eljárás anyagi fedezetét európai uniós forrásból biztosítják. 

[Avaz] 
 
 

142 migránst fedezett fel az észak-macedón rendőrség 
Az észak-macedón rendőrség közleménye szerint a hatóságok 142 migránst tartóztattak fel az ország déli, 
Görögországgal közös határszakaszán. A közlemény szerint a feltartóztatott migránsok nagy része Pakisztánból, 
illetve Szíriából érkezett. Emellett a közlemény kiemeli, hogy Észak-Macedónia esetében megduplázódott az illegális 
határátlépések száma a 2021-es adatokhoz képest.  

[ABC News] 
 
 

NGO: A kiskorúak gyakran válnak erőszak áldozatává a nyugat-balkáni útvonalon 
A Save The Children NGO jelentése szerint a nyugat-balkáni útvonal esetében kiemelten gyakori a kiskorúakat érő 
fizikai erőszak. A jelentés szerint a fizikai erőszak leggyakoribb elkövetői a visszakísérést végző rendőrök, illetve az 
embercsempészek. Az NGO emellett kiemeli, hogy a kiskorúak kiemelten kitettek a szexuális erőszaknak is.  

[Info Migrants] 
 
 

A Nyugat-Balkánon keresztül kísérelnek meg Európába jutni a kubai bevándorlók 
A 2021-es kubai tüntetéseket követően több kubai állampolgár – kihasználva az Oroszországgal és az egykori 
Jugoszláviával megkötött vízumliberalizációs szerződéseket (mely utóbbi egyezmény Szerbiában még mindig 
hatályban van) –, Oroszország, Szerbia, majd pedig Bosznia-Hercegovina érintésével kísérel meg eljutni az Európai 
Unió területére. A Balkan Insightnak nyilatkozó NGO munkatársai szerint a legtöbb kubai jelenleg a magyar-szerb-
román hármashatáron keresztül próbál bejutni az Európai Unió országaiba. 

[Balkan Insight] 
 

Idén 23%-kal több tunéziai érkezett irregulárisan Olaszországba a tavalyi év azonos időszakához képest 
2021 első nyolc hónapjához képest 23%-kal több, 13 500 tunéziai állampolgár érkezett irregulárisan, tengeri úton 
Olaszországba. A kivándorlás oka a romló gazdasági és szociális helyzetben, a politikai szabadságfok romlásában és a 
reménytelenségben keresendő. A Gazdasági és Szociális Jogok Tunéziai Fórumának munkatársa szerint 2 600 kísérő 
nélküli kiskorú, 640 nő és 500 család érkezett idén szeptemberig az olasz partokra. Közlése szerint 570 ember veszett 
a vízbe.  

[Middle East Monitor] 
 

Lengyelország a kalinyingrádi enklávé körüli határvédelem megerősítését tervezi 
Lengyelország fokozni kívánja a biztonságot az orosz kalinyingrádi enklávéval közös határán, ugyanis Oroszország 
„instabil szomszédnak” bizonyul – fogalmazott Bartosz Grodecki belügyminiszter-helyettes. Bartosz Grodecki, a 
belügyminiszter nemzetközi ügyekért és migrációért felelős miniszterhelyettese csütörtökön nyilatkozta ezt a pap.pl-
nek adott interjújában. „Igaz, hogy a határőrségnél már van egy terv, és ezt meg is fogjuk valósítani... Nem rejtem véka 
alá, hogy a kalinyingrádi enklávé határunk másik része, a belorusz határszakaszt követően, amely modern és hatékony 
védelmi rendszerrel lesz felszerelve” – mondta Grodecki. 

[TVP World] 
 
 
 
 
 
 
 

https://avaz.ba/vijesti/bih/772466/bih-nastavila-deportacije-ilegalnih-migranata-iz-maroka
https://abcnews.go.com/International/wireStory/north-macedonia-detains-142-migrants-border-89968720
https://www.infomigrants.net/en/post/43321/report-reveals-minors-suffer-horrific-violence-on-balkan-route
https://balkaninsight.com/2022/09/15/cubans-exploit-russia-serbia-visa-deals-to-hit-balkan-migration-path/
https://www.middleeastmonitor.com/20220913-more-tunisian-migrants-head-to-italy-amid-political-and-economic-crisis/
https://tvpworld.com/62779037/poland-makes-plans-for-bolstering-border-protection-at-kaliningrad-enclave
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Krónikus munkaerőhiány Európa-szerte 
Az emelkedő költségek mellett az európai vállalatok egy újabb aggodalommal, a szakképzett munkaerő hiányával 
szembesülnek, ami lassan minden eddiginél súlyosabbá válik. A kontinens minden részén a vállalatok panaszkodnak, 
hogy képtelenek munkaerőt találni a történelmi szűkösségben rekedt munkaerőpiacon. Néhányan jobb 
munkakörülményeket kínálnak, miközben a tagállamok a harmadik országokból érkező munkavállalók 
vízumkötelezettségének enyhítését fontolgatják. „Európa-szerte hiányzik a szakképzett munkaerő” – mondta 
Gerhard Huemer, az SMEUnited gazdaságpolitikai igazgatója az Euractivnak. 

[Euractiv] 
 
 

Oroszország és Belarusz Minszkben egyeztették migrációs politikájukat 
Szeptember 15-én Minszkben ülésezett a Belorusz-Orosz Államszövetség Parlamenti Közgyűlésének a nemzetközi 
ügyekért, migrációs politikáért és a honfitársakkal való kapcsolatokért felelős bizottsága. Az ülés résztvevői 
megvitatták az államszövetség migrációs politikai koncepciójának megvalósítási rendjét. Megvitatták emellett, hogy a 
Belorusz-Orosz Államszövetség Parlamenti Közgyűlése és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének Parlamenti 
Közgyűlése együtt kíván működni ebben a témában a jövőben. 

[Belta] 
 

A litván haderő továbbra is fokozottan védi a veszélyeztetett határterületeket 
Állandó katonai erők továbbra is őrzik a határt a litván-belorusz határszakasz legkockázatosabb szakaszain – közölte 
a litván hadsereg szerdán. 68 igen szavazattal, 5 nemmel és 26 tartózkodással a litván törvényhozók kedden a 
szükségállapot meghosszabbítása mellett szavaztak, amely Litvánia Oroszországgal és Belarusszal közös határain lesz 
érvényben december 16-ig. A litván fegyveres erők a belügyminisztériummal kötött megállapodás értelmében 
folytatják munkájukat a határon.  

[The Baltic Times] 
 
 

  

https://www.euractiv.com/section/politics/news/labour-shortages-felt-all-over-europe/
https://eng.belta.by/politics/view/union-state-mps-to-discuss-migration-policy-in-minsk-153061-2022/
https://www.baltictimes.com/lithuanian_troops_to_continue_to_protect_high-risk_border_areas/
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AFRIKA 

 

300 000 embert fenyeget az éhínség Szomáliában 
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslései szerint az év végéig 6,7 millió szomáli szorul 
majd ellátásra, és közülük 300 000-en fognak éhezni. 2011-ben, amikor 260 000 ember halt éhen az országban, 340 
000 gyermek szorult ellátásra. Ma ez utóbbi szám meghaladja a félmilliót. 

[Hiiraan] 
 

Újabb keresztényellenes támadások Mozambikban 
Folytatódott a dzsihádista felkelők offenzívája Mozambikban, amelynek során szisztematikusan támadtak keresztény 
célpontokat. Ennek során elpusztítottak két templomot és 120 lakóházat is, illetve meggyilkoltak egy keresztény 
nővért. Az erőszak miatt a belső menekültek száma meghaladta a 950 ezret az országban. 

[Voanews] 
 

Menekülnek a Boko Haram harcosok Nigériából 
50 gépjárművön több száz terrorista és családtagjaik hagyták el a Sambisa erdőt és keltek át a határon Niger felé. Az 
elmúlt hónapokban a nigériai légierő fokozta a csoport rejtekhelyeinek bombázását, ami ellehetetlenítette pozícióikat. 
A dzsihádisták akciói 40 000 ember életébe kerültek az elmúlt években, és kétmillió ember vált menekültté. 

[Voanews] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Sept/187814/fao_300_000_people_facing_famine_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/mozambique-s-jihadis-spread-into-most-populous-province-/6745105.html
https://www.voanews.com/a/air-strikes-floods-prompt-boko-haram-to-flee-nigeria-forest-/6751352.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Fénykaraván  
Egy szíriai menekültekből álló migránskaraván akarja elhagyni Törökországot. A csoport a Telegramon szerveződik, 
és elsősorban azt remélik a kampányban résztvevők, hogy a figyelemfelkeltés által megnyílik előttük az út Európába. 
A “Fénykaravánnak” nevezett menet szervezői kérik a segélyszervezeteket, hogy készüljenek fel nagyobb tömegek 
megsegítésére is. Felhívják az Európai Bizottság figyelmét, hogy könnyítsék meg az átjutásukat azokon a határokon, 
ahol nem fogadják a bevándorlókat. A Törökországban élő szíriai menekültek egy része nehezményezi, hogy 
korlátozzák a jogaikat, emellett rasszista bánásmódra panaszkodnak, valamint arra, hogy extrém szinten drágultak a 
bérleti díjak és a megélhetési költségek. 

[Al Araby] 
 

Hat szír holttestét találták meg egy Olaszországba érkezett hajón 
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) közölte, hogy hat szíriai menekült, köztük három gyermek holttestét 
találták meg egy hajón, amely 2022. szeptember 12-én érkezett meg a szicíliai Pozzallo kikötőjébe. Az UNHCR 
közleménye szerint az elhunytak egy 26 fős csoport tagjaiként utaztak, és napok óta a hajón tartózkodtak. 
Hozzátették, hogy az elhunyt gyerekek közül kettő három év alatti, a harmadik pedig 12 éves volt. Egy anya és egy 
nagymama holttestét is megtalálták. 

[Info Migrants] 
  

https://www.google.com/amp/s/www.alaraby.co.uk/society/%25D8%25A2%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%258A%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2586-%2522%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%2522-%25D9%2587%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%3famp
http://www.infomigrants.net/ar/post/43283/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
Strasbourgban elmarasztalták Franciaországot, mert megtagadták terroristák hozzátartozóinak hazatérését 
Szíriából 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elítélte Franciaországot, amiért elutasították a szíriai dzsihádisták 
családtagjainak visszatelepedési kérelmeit. Két francia állampolgár házaspár nyújtott be keresetet a strasbourgi 
bíróságon, miután sikertelenül kérelmezték a francia hatóságoktól lányaik és unokáik hazatelepítését 
Franciaországba. A kérelmezők lányai az ISIS-ben harcoló terroristákhoz mentek feleségül Szíriában. A nőket a Szíriai 
Demokratikus Erők által ellenőrzött északkelet-szíriai táborokban tartják fogva a Szíriában született gyermekeikkel 
együtt. Az EJEB nagytanácsában eljáró bírák megállapították, hogy a francia hatóságok anélkül utasították el a 
hazatérési kérelmeket, hogy érdemben megfelelően vizsgálták volna a kérelmezők hozzátartozóinak emberi jogai 
sérülését, valamint a kiszolgáltatott gyermekeket megillető különleges védelmet sem vették figyelembe.  

[Echr.int] 
 

 
Oxfam: a klímamigráció már nem egy távoli rémálom 
„Éhezés egy felmelegedő világban – Hogyan táplálja az éghajlati válság az éhínséget egy amúgy is éhező világban?” 
címmel publikált a napokban az Oxfam egy tanulmányt, amelyben az éghajlatváltozás éhezésre és migrációra 
gyakorolt hatásait vizsgálta. Az írás legfőbb megállapítása, hogy a klímaváltozás tovább fokozza az éhezés mértékét a 
világ tíz éghajlatváltozásnak leginkább kitett országában, amelyek Afganisztán, Burkina Faso, Dzsibuti, Guatemala, 
Haiti, Kenya, Madagaszkár, Niger, Szomália és Zimbabwe. Ezekben az államokban nyújtották be a legtöbb ENSZ 
humanitárius támogatási kérelmet szélsőséges időjárási eseményekre hivatkozva. Napjainkban az említett 
országokban 48 millió ember szenved akut éhínségben (2016-ban 21 millióra becsülték ezt a számot) és közülük 18 
millió ember az éhhalál szélén áll. A folyamatos konfliktusok, a növekvő egyenlőtlenségek és a gazdasági válságok által 
már amúgy is sújtott emberek milliói számára az ismétlődő éghajlati sokkhatások egyre inkább hátráltató tényezővé 
válnak. Az éghajlati katasztrófák intenzitása mára meghaladja a szegény emberek alkalmazkodó-képességét, és egyre 
kilátástalanabb helyzetbe taszítja őket – fogalmazott a szervezet. Az Oxfam továbbá felszólította a gazdag szennyező 
országokat, hogy azonnal juttassanak életmentő forrásokat az ENSZ-felhívások teljesítésére. Szerintük ugyanis a 
klímaválság megállítása érdekében drasztikusan csökkenteniük kell kibocsátásukat, megfelelő “klímafinanszírozást” 
kell garantálniuk a szegények alkalmazkodásának segítésére, és mindenekelőtt kártalanítaniuk kell az éghajlati válság 
által érintett alacsony jövedelmű országokat. „Az éghajlatváltozás már nemcsak egy ketyegő időzített bomba, hanem 
a szemünk előtt robban fel” – mondta Gabriela Bucher, az Oxfam nemzetközi igazgatója. 

[Oxfam] 
 

 
 
 
 
 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7431242-10174513
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/30/title-42-border-restrictions-no-longer-needed-public-health-cdc-says/?wpmk=1&wpisrc=al_politics__alert-politics--alert-national&pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjb29raWVuYW1lIjoid3BfY3J0aWQiLCJpc3MiOiJDYXJ0YSIsImNvb2tpZXZhbHVlIjoiNjI0MWViNzNkNDA5NGI1ZDBhYzAwYjVmIiwidGFnIjoiNjI0NGJhYzNjMjA5OTM0YjNkMTQxNmQ2IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tL25hdGlvbmFsLXNlY3VyaXR5LzIwMjIvMDMvMzAvdGl0bGUtNDItYm9yZGVyLXJlc3RyaWN0aW9ucy1uby1sb25nZXItbmVlZGVkLXB1YmxpYy1oZWFsdGgtY2RjLXNheXMvP3dwbWs9MSZ3cGlzcmM9YWxfcG9saXRpY3NfX2FsZXJ0LXBvbGl0aWNzLS1hbGVydC1uYXRpb25hbCJ9.IxZbKP1FY6oU4goQvFXGPUwwR8XrxLWrlvLujai0rUg
https://www.oxfam.org/en/research/hunger-heating-world
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/30/title-42-border-restrictions-no-longer-needed-public-health-cdc-says/?wpmk=1&wpisrc=al_politics__alert-politics--alert-national&pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjb29raWVuYW1lIjoid3BfY3J0aWQiLCJpc3MiOiJDYXJ0YSIsImNvb2tpZXZhbHVlIjoiNjI0MWViNzNkNDA5NGI1ZDBhYzAwYjVmIiwidGFnIjoiNjI0NGJhYzNjMjA5OTM0YjNkMTQxNmQ2IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tL25hdGlvbmFsLXNlY3VyaXR5LzIwMjIvMDMvMzAvdGl0bGUtNDItYm9yZGVyLXJlc3RyaWN0aW9ucy1uby1sb25nZXItbmVlZGVkLXB1YmxpYy1oZWFsdGgtY2RjLXNheXMvP3dwbWs9MSZ3cGlzcmM9YWxfcG9saXRpY3NfX2FsZXJ0LXBvbGl0aWNzLS1hbGVydC1uYXRpb25hbCJ9.IxZbKP1FY6oU4goQvFXGPUwwR8XrxLWrlvLujai0rUg
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/30/title-42-border-restrictions-no-longer-needed-public-health-cdc-says/?wpmk=1&wpisrc=al_politics__alert-politics--alert-national&pwapi_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjb29raWVuYW1lIjoid3BfY3J0aWQiLCJpc3MiOiJDYXJ0YSIsImNvb2tpZXZhbHVlIjoiNjI0MWViNzNkNDA5NGI1ZDBhYzAwYjVmIiwidGFnIjoiNjI0NGJhYzNjMjA5OTM0YjNkMTQxNmQ2IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cud2FzaGluZ3RvbnBvc3QuY29tL25hdGlvbmFsLXNlY3VyaXR5LzIwMjIvMDMvMzAvdGl0bGUtNDItYm9yZGVyLXJlc3RyaWN0aW9ucy1uby1sb25nZXItbmVlZGVkLXB1YmxpYy1oZWFsdGgtY2RjLXNheXMvP3dwbWs9MSZ3cGlzcmM9YWxfcG9saXRpY3NfX2FsZXJ0LXBvbGl0aWNzLS1hbGVydC1uYXRpb25hbCJ9.IxZbKP1FY6oU4goQvFXGPUwwR8XrxLWrlvLujai0rUg
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AMERIKA 

 

 
 
Öt szövetségi állam segíti az ukrán menekültek felét az Egyesült Államokban 
A Belbiztonsági Minisztériumnak (DHS) a CBS News által megszerzett adatai szerint az ukránok megsegítésére 
irányuló közel 124 ezer személyes felajánlás több mint fele öt államból, New Yorkból, Illinois-ból, Kaliforniából, 
Washingtonból és Floridából érkezett. Ezt a speciális, úgynevezett „magánszponzorációs programot” április 25-én 
mutatta be az Egyesült Államok kormánya, melynek hivatalos neve „Uniting for Ukraine”, avagy „Egyesülni Ukrajnáért”. 
Alig több mint négy hónap alatt összesen 50 832 ukrán érkezett az Egyesült Államokba a kezdeményezés révén.  

[CBS] 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://www.cbsnews.com/news/ukrainian-refugees-sponsors-5-states-applications/
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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ÁZSIA 

 
Törökország Asgabat kérésére törölte a türkmén állampolgárok vízummentes beutazását 
Törökország a közép-ázsiai ország kormányának kérésére törölte a türkmén állampolgárok vízummentességét. Recep 
Tayyip Erdogan török elnök szeptember 13-án írta alá a kormány határozatát a döntésről. Türkmenisztán 
külügyminisztériuma szeptember elején közölte, hogy megkérte Ankarát, ideiglenesen kérjen vízumot a türkmén 
állampolgároktól, „javítva ezzel a türkmén állampolgárok Törökországban való tartózkodását szabályozó rendszert”. 
Sok Törökországban élő türkmén állampolgár szerint ez a lépés a türkmén emberi jogi aktivisták jelenlétét igyekszik 
megfékezni. 

[RFE/RL] 
 

Pakisztán: közel 10 millió ember kényszerült elhagyni lakóhelyét 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint közel 10 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására a 
közelmúltbeli áradások miatt Pakisztánban. A nemzetközi szervezet arra számít, hogy az elkövetkező hónapokban 
tartós, nagymértékű humanitárius segítségre lesz szükség a természeti katasztrófa hatalmas területi kiterjedése és az 
okozott pusztítások miatt. Több mint 566 ezer ház semmisült meg és közel 1,7 millió rongálódott meg – az azonnali 
menedékszükséglet óriási az országban. 

[IOM] 
 

Afganisztán: 50 000 migránst deportáltak múlt hónapban Iránból 
A kényszerű kitoloncolások folyamata az iráni okmányokkal nem rendelkező bevándorlók népszámlálását követően 
kezdődött el. Az afganisztáni menekültügyi miniszter és az Afganisztánba akkreditált iráni nagykövet múlt héten 
tárgyalt az afgán menekültek helyzetéről. Mindketten hangsúlyozták, Iránnak segítenie kell az Afganisztánba 
visszatérő állampolgárok munkalehetőségeinek megteremtésében. Naponta körülbelül 3 000 afgán lép be illegálisan 
Iránba, de ugyanennyien utaznak vízummal és megfelelő jogi dokumentumokkal is az országba.  

[TOLO News] 

 
 

https://www.rferl.org/a/turkey-cancels-visa-free-travel-turkmen-citizens/32033622.html
https://www.iom.int/news/nearly-10-million-people-displaced-pakistan-iom-urges-sustained-humanitarian-assistance-pace-shelter-distribution-increases
https://tolonews.com/afghanistan-179878

