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Migrációs Körkép 

2022.10.03. ‖ 40. 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: a lakosságszám átlépte a 84 milliót 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal közlése szerint az ukrán menekültek érkezésének következtében 84 millió fő fölé 
emelkedett a német lakosság száma, amely a német egyesítés óta a legmagasabb érték. Az előző év végéhez képest 
843 ezerrel laknak többen az országban, amely 1%-os növekedést jelent. A nettó bevándorlás becslések szerint 
mintegy egymillió főt tett ki 2022 első felében. A bevándorlók több mint fele nő és lánygyermek volt. A legnagyobb 
arányban Berlinben emelkedett meg a lakosságszám. 

[Destatis] 
 
 

Osztrák-svájci találkozó az irreguláris migráció elleni együttműködés jegyében 
Gerhard Karner osztrák belügyminiszter és Karin Keller-Sutter svájci szövetségi tanácsos Zürichben tartott találkozót 
szeptember 28-án. A megbeszélés témáját a nyugat-balkáni útvonalon zajló irreguláris migráció elleni közös fellépés 
adta. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy egy bilaterális akciótervet hoznak létre, amelynek középpontjában az 
embercsempészet elleni fellépés áll. 

[SEM és SEM] 
 
 

Málta attól fél, hogy több migráns érkezik majd hozzájuk a megváltozó olasz migrációs politika miatt 
A máltai belügyminiszter attól tart, hogy a szigetre érkező migránsok száma hamarosan megugorhat. Ennek oka, hogy 
az új olasz kormány várhatóan keményvonalas, migrációellenes politikát fog követni az Olasz Testvérek választási 
győzelme után. „Málta és Olaszország ugyanazokkal a kihívásokkal küzd a Földközi-tenger középső részén. Nem lehet 
megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, ha nem dolgozunk együtt” – nyilatkozta Byron Camilleri máltai belügyminiszter. 
Számos NGO több ízben bírálta a máltai hatóságokat, amiért sok esetben figyelmen kívül hagyták a mentőhajók 
biztonságos kikötőre vonatkozó kéréseit, és azzal is vádolták őket, hogy visszatoloncolásokat hajtanak végre. 

[Info Migrants] 
 
 

A fokozódó irreguláris migráció miatt Csehország ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést a cseh–szlovák 
határon 
Csehország a fokozódó illegális migráció miatt ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést a Szlovákiával közös 
határátkelőhelyeken. Az intézkedés első körben tíz napra lép életbe; ez idő alatt intenzív tárgyalásokat folytatnának 
Szlovákiával. A szlovák belügyminisztérium szerint uniós szinten kell tárgyalni a probléma megoldásáról. 

[Bumm.sk] 
 
 

Ausztria is visszaállította a határellenőrzést a szlovák határon 
Szeptember 28-ától Csehország után Ausztria is bevezette az ellenőrzéseket Szlovákiával közös határán. Mindkét 
ország az illegális migráció megfékezése érdekében döntött a határellenőrzés bevezetése mellett. Ideiglenesen, 
egyelőre 10 napig tartják fenn a határellenőrzést. 

[Bumm.sk] 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_410_12411.html
https://twitter.com/EJPD_DFJP_DFGP/status/1575083234857459712/photo/1
https://twitter.com/EJPD_DFJP_DFGP/status/1575182184108859392?cxt=HHwWgICpxbn2ldwrAAAA
http://www.infomigrants.net/en/post/43662/malta-fears-change-in-italian-migration-policy
https://www.bumm.sk/belfold/2022/09/27/csehorszag-ideiglenesen-visszaallitja-a-hatarellenerzest-a-szlovak-hataron
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2022/09/28/ejfeltol-ausztria-is-bevezeti-az-ellenorzeseket-a-szlovak-osztrak-hataron
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Kilakoltatástól tartanak az ukrajnai menekültek az Egyesült Királyságban 
Több ukrajnai menekült az Egyesült Királyságban attól tart, hogy kilakoltatás, hajléktalanság vagy túlzsúfoltság vár 
rájuk az elkövetkező télen – derül ki egy jelentésből. Az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma által összegyűjtött 
adatokból kiderül, hogy eddig 132 ezer ukrajnai menekült érkezett az Egyesült Királyságba. A 132 ezer menekültből 37 
ezren az Ukrajna Családi Program, 95 ezren pedig a 2022. március 14-én elindított Otthonok Ukrajnának program 
keretei közt kerültek elszállásolásra. 

[Express.co] 
 
 

„Jóléti turizmussal” vádolja az ukrajnai menekülteket a német ellenzéki vezető 
Friedrich Merz német ellenzéki vezető azzal vádolta meg az ukrajnai menekülteket, hogy kihasználják a német 
szociális ellátórendszer nyújtotta előnyöket azzal, hogy védelmet kértek az országban, segélyeket vettek fel, majd 
visszatértek Ukrajnába. „Amit látunk, az a jóléti turizmus a menekültek részéről Németországba, vissza Ukrajnába, 
majd ismét Németországba és onnan Ukrajnába” – mondta Merz, a jobbközép Kereszténydemokraták (CDU) vezetője 
a Bild TV-nek. A német kormánynak nincs statisztikája arról, hogy a Merz által állított visszaélés valóban megtörténik-
e, illetve amennyiben igen, milyen mértékben.  

[Politico] 
 
 

Lettország kedden újra rendkívüli állapotot hirdethet a határon 
Lettország rendkívüli állapotot hirdethet ki az Oroszországban elindított mozgósítás miatt – mondta Kristaps Eklons 
belügyminiszter a szeptember 27-i koalíciós ülés után. Az előterjesztést a keddi kormányülésen tárgyalják. A miniszter 
hangsúlyozta: Lettország és Oroszország határán a szomszédos országokhoz képest stabil a helyzet, ám ez bármikor 
megváltozhat. 

[LSM.lv] 
 
 

A nyugat-balkáni migrációs útvonal növekvő aktivitásának okai  
A migrációt érintő kérdésekkel foglalkozó Info Migrants hírportál több okot is összegyűjtött, amelyek magyarázatul 
szolgálhatnak a nyugat-balkáni útvonal megnövekedett kihasználtságára. Az okok között említésre kerül a nagyszámú 
sikertelen határátlépési kísérlet, valamint a nyugat-balkáni államok és több kibocsátó ország között fennálló 
vízummentességi megállapodások. Emellett még a többi migrációs útvonalon jelentkező erősebb határőrizet, illetve a 
COVID-19 világjárványhoz köthető korlátozások feloldása is szerepet játszhat a megnövekedett aktivitásban. 

[Info Migrants] 
 
 

Nem utasíthatók ki gyorsított eljárásban az albán állampolgárok 
Az újonnan felállt brit kormány, illetve Care4Calais NGO szerint a korábbi belügyminiszter, Priti Patel és az albán 
kormány között megkötött visszafogadási egyezmény nem teszi lehetővé a menedékkérelmet benyújtó albán 
állampolgárok esetében a gyorsított eljárás lefolytatását. A Care4Calais igazgatója emellett kiemelte, hogy a 
belügyminisztérium a közelmúltban elfogadta az albán állampolgárok által benyújtott menedékkérelmek 53%-át. 

[Guardian] 
 
 

Újabb kivándorlási hullám várható Albániából 
Az Eurostat adatai szerint az Európai Unió tagországaiban menedékkérelmet benyújtó albán állampolgárok száma 
január és július között megduplázódott 2021 azonos időszakához képest. Az EU területére érkező albán állampolgárok 
pontos számának meghatározásában nehézséget okoz, hogy többen illegálisan próbálnak bejutni a tagállamok 
területére. Emellett fontos megemlíteni, hogy a brit hatóságok jelentései szerint több mint 4 000 albán állampolgár 
érkezett az Egyesült Királyságba illegálisan.  

[Albanian Daily News] 
 

 

https://www.express.co.uk/news/world/1676775/ukraine-refugees-UK-eviction-ont
https://www.politico.eu/article/german-conservative-leader-accuses-ukrainian-refugees-of-welfare-tourism/
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/latvia-might-announce-another-border-state-of-emergency-tuesday.a475356/
https://www.infomigrants.net/en/post/43691/why-has-the-balkan-migrant-route-become-more-active-again
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/26/home-office-u-turn-over-deportation-of-albanian-asylum-seekers
https://albaniandailynews.com/news/albania-sees-new-immigration-wave-amid-price-hikes-1
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Brit belügyminiszter: túl sok nálunk az alacsonyan képzett bevándorló 
Suella Braverman, a Truss-kormány belügyminisztere szerint Liz Truss kormánya tartja magát ahhoz a 2019-es 
választási ígérethez, miszerint csökkentik a nettó migrációt az országban. Braverman szerint ez Truss valamennyi 
vezető miniszterének közös célja. „Túl sok alacsonyan képzett munkavállaló érkezik az országba. Emellett nagyon sok 
diák érkezik az országba, és nagyon sok az eltartott” – jelentette ki a The Sunnak adott interjújában a belügyminiszter. 

[Reuters] 
 

  

https://www.reuters.com/world/uk/britain-has-too-many-low-skilled-migrants-interior-minister-2022-10-01/


 
5 
 

AFRIKA 

 

Újabb katonai puccs Burkina Fasóban 
Az Ibrahim Traore százados vezette puccs során a hadsereg megbuktatta Paul Henri Damiba alezredest, alig nyolc 
hónappal azután, hogy Damiba maga is puccsal került hatalomra az országban. A hadsereg azzal magyarázta a lépést, 
hogy a kormányzat továbbra sem képes választ adni a dzsihádista fenyegetésre, amely folyamatosan destabilizálja az 
országot. A szélsőségesek a héten is megtámadtak egy segélykonvojt, és 11 katonát megöltek. A belső menekültek 
száma már meghaladta a kétmilliót Burkina Fasóban. 

[Voanews] 
 

12 kútfúrót gyilkolt meg az as-Sabáb Szomáliában 
A támadás jól mutatja, hogy Afrika-szerte hogyan igyekeznek a terrorszervezetek kihasználni az aszályt és az 
éhínséget. A szomáliai szervezet például az elmúlt hónapokban kutakat mérgezett meg és segélykonvojokat támadott 
meg azon klánok területén, amelyek nem hajlandóak támogatni a szélsőségeseket. Az aszály és az instabilitás miatt 
már legalább 3 millió belső menekült van Szomáliában. 

[Hiiraan] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voanews.com/a/burkina-faso-army-announces-overthrow-of-military-government/6771329.html
https://hiiraan.com/news4/2022/Sept/188052/al_shabab_fighters_kill_crew_drilling_well_in_southern_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Égei-tenger: hat bevándorló, köztük négy gyermek megfulladt, miközben megpróbáltak Görögországba jutni 
Hat bevándorló életét vesztette, egy pedig eltűnt, miután egy Törökországból induló gumicsónak elsüllyedt az Égei-
tengeren. A migránsok Görögország partjait próbálták meg elérni. A török járőrök 15 embert mentettek ki a hajóból, 
köztük hét gyereket. A török média szerint a migránsok „a görög biztonsági erők által végrehajtott visszaszorítási 
művelet után” vesztették életüket. 

[Info Migrants] 
 

A marokkói bíróság 12 szudáni bevándorlót ítélt el 
Pénteken a marokkói igazságszolgáltatás három év börtönbüntetést szabott ki 12 szudáni állampolgárra, akiket a 
június végi erőszakos összecsapások nyomán tartóztattak le. A Marokkó és a spanyol enklávé, Melilla között június 24-
én történt tragédia óta a marokkói bíróságok több tucat – többségében szudáni származású – bevándorlót zártak 
börtönbe nyolc hónaptól három évig terjedő időtartamra. 

[Info Migrants] 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/43590/%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.infomigrants.net/ar/post/43573/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-12-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
IOM: 20 000 afgánt telepítettek át Kanadába 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) 2021 augusztusa óta 20 000 afgán menekültet telepített át Kanadába. Az 
IOM továbbra is együttműködik partnereivel világszerte annak érdekében, hogy támogassa Kanada azon 
kötelezettségvállalását, hogy legalább 40 000 afgán menekültet fogadjon be.  

[IOM] 
 

 
Frontex: Közel harmadával több orosz érkezett az EU-ba a mozgósítás elrendelésének hetében 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) jelentése szerint szeptember 19-25 között 66 000 orosz 
állampolgár lépett be az EU-ba, ami 30%-os növekedést jelent a megelőző héthez képest. A legtöbb orosz állampolgár 
a finn és az észt határátkelőhelyeken keresztül lépett be.  Szeptember 19-én Észtország, Lettország, Litvánia és 
Lengyelország megkezdte a kizárólag turisztikai vagy szabadidős céllal utazó orosz állampolgárokra vonatkozó 
beutazási korlátozások bevezetését, majd szeptember 30-án Finnország is lezárta előttük a szárazföldi határt. Az 
ukrajnai orosz invázió kezdete óta már több mint 1 303 000 orosz állampolgár lépett be szárazföldön az Európai 
Unióba, és több mint 1 273 000-en tértek visszaOroszországba. 
 

[Frontex] 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.iom.int/news/20000th-afghan-refugee-resettled-canada-ioms-assistance
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/update-situation-at-the-eu-s-land-border-with-russia-X3iWuK
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AMERIKA 
 

 
 
Augusztusban is több mint 200 000 alkalommal tartóztatott fel irreguláris migránsokat az USA határőrsége a 
mexikói határon 
2022 augusztusában az Egyesült Államok határőrsége 203 598 alkalommal tartóztatott fel irreguláris migránsokat az 
ország déli határán, amely 1,7%-os növekedés júliushoz képest. A feltartóztatottak 22%-a olyan személy volt, akivel 
szemben az elmúlt 12 hónapban már legalább egyszer intézkedett a határőrség. A déli határon rögzített 203 598 
feltartóztatás 157 921 személlyel szemben történt. 2022 augusztusában a feltartóztatott személyek 35%-a (55 333 fő) 
venezuelai, kubai vagy nicaraguai állampolgár volt, amely 175%-os növekedés 2021 augusztusához képest. Ezzel 
párhuzamosan csökkent a Mexikóból, és az Északi Háromszög országaiból (Honduras, El Salvador és Guatemala) 
érkezők száma, 2022 augusztusában a feltartóztatott személyek mindössze 36%-a (56 979 fő) érkezett ezekből az 
államokból, amely 43%-os csökkenés az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest. Utóbbi két trend a migrációs válság 
szélesedésének a jele. A déli határon rögzített 203 598 feltartóztatás során a határőrség 73 153-szor (az esetek 36%-
a) alkalmazta a Title 42 közegészségügyi szabályt, és utasította ki az adott személyt azonnali hatállyal az Egyesült 
Államokból. 

[CBP] 
 
A 2023-as pénzügyi évben Biden amerikai elnök 125 000 menekültet telepítene át az USA-ba 
Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint az USA 125 000 menekültet telepítene át az Egyesült Államokba 
a 2022 októberével kezdődő pénzügyi évben. Ez a szám megegyezik az előző 12 hónapra vállalt értékkel. Ugyanakkor 
fontos hozzátenni, hogy Joe Biden elnöksége alatt a hivatalos menekültáttelepítési program keretében befogadottak 
száma a legalacsonyabb az elmúlt évtizedben. Várhatóan a 2022 szeptemberével záródó pénzügyi évben körülbelül 20 
000 menekültet fognak csak tudni áttelepíteni az Egyesült Államok hatóságai. Ez azzal magyarázható, hogy az 
áttelepítéssel foglalkozó hatóságok erőforrásait egészen eddig lefoglalta a déli határon dúló migrációs válság, valamint 
a különböző elnöki rendeletekkel létrehozott, a rendes áttelepítési eljáráson kívül eső programok (például: Uniting for 
Ukraine) adminisztrálása.  

[U.S. State Department] 
 
Elkezdődött Biden amerikai elnök menekültügyi reformjának végrehajtása 
Az elmúlt 11 hónapban az USA határőrsége több mint 2 millió irreguláris migránst tartóztatott fel az ország déli 
határán. A hatalmas embertömeg egy jelentős része a határon feladja magát a hatóságoknak, ezután pedig 
menedékkérelmet nyújt be az ország hatóságainál. Azonban a tömeges kérelmek teljesen túlterhelik az ország 
bevándorlási bíróságait, a menedékkérőknek sokszor éveket kell várniuk az első meghallgatásig. Joe Biden amerikai 
elnök a folyamat felgyorsítása érdekében megváltoztatta az eddig bevett eljárást: a menedékkérelmekről első fokon 
ezután menekültügyi tisztviselők (asylum officer) fognak dönteni, az első meghallgatást pedig legkésőbb 45 nappal a 
menekültkérelem benyújtása után meg kell tartani. A tisztviselőknek ezután lefeljebb 5 hetük van, hogy elbírálják a 
kérelmet. Elutasító döntés esetén a menedékkérő a bevándorlási bíróságokon folyamodhat jogorvoslathoz. A 
rendszert a hatóságok lassan kezdték el bevezetni, eddig mindössze 99 menedékkérelmet bíráltak el az új rendszer 
szerint, közülük 24 kapott első fokon pozitív elbírálást. 

[The New York Times] 
 

 

https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-releases-august-2022-monthly-operational-update
https://www.state.gov/the-presidential-determination-on-refugee-admissions-for-fiscal-year-2023/
https://www.nytimes.com/2022/09/27/us/politics/biden-immigration-asylum.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20220928&instance_id=73128&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=108309&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
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Az USA 2024 májusáig hosszabbította meg a mianmari menekültek védelmét 
A Biden-kormányzat közölte, hogy kiterjeszti és meghosszabbítja az ideiglenes jogállást az Egyesült Államokban több 
ezer Mianmarból származó ember számára, miután az ázsiai országban tavaly katonai puccsot hajtottak végre. A hétfői 
döntés 18 hónapra, 2024. május 25-ig meghosszabbítja az ideiglenes védelmi státuszt mintegy 970 mianmari számára, 
és további 2 290 ember számára teszi lehetővé, hogy addig az időpontig élhessen és dolgozhasson az Egyesült 
Államokban, amennyiben 2022. szeptember 25-én, vasárnap az országban tartózkodott. 

[Business Standard] 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.business-standard.com/article/international/us-expands-extends-legal-status-for-myanmar-immigrants-to-may-2024-122092700147_1.html
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ÁZSIA 

 
1 600 afgán migránst küldtek vissza hazájukba Törökországból 
Az Ariana Airways jelentése szerint az elmúlt egy hónapban 1 600 afgán migránst küldtek Törökországból Afganisztán 
fővárosába, Kabulba. Számos afgán, akit nemrégiben küldtek vissza Törökországból, az emberi jogok megsértésével 
és rossz bánásmóddal vádolta meg a török biztonsági erőket. A migránsok és menekültek által okozott kihívások 
kezelésére Kabul és Ankara közös bizottságot hozott létre.  

[TOLO News] 
 

Indiába menekülnek az afgán szikh és hindu hívők 
Az indiai sajtóközlemények szerint 55 afgán szikh és hindu hívőből álló csoport érkezett India fővárosába 
Afganisztánból. Az Indian Express értesülései szerint legalább 43 afgán még mindig evakuálásra vár. A hírre reagálva 
az afgán kormány felszólította a szikh és hindu közösséget, hogy ne hagyják el Afganisztánt, mondván, hogy továbbra 
is elkötelezettek jogaik biztosítása mellett.  
 

[TOLO News] 
 

OCHA: 223 000 afgánt sújtottak a természeti katasztrófák 
A természeti katasztrófák és humanitárius válság által sújtott Afganisztánban több mint 24 millió ember küzd az 
élelmiszer-ellátás bizonytalanságával. A nyári áradások legalább 223 000 afgánt érintettek, rengetegen vesztették el 
otthonaikat, több mint 84 000 hektár termőföldet öntött el a víz és az állatállomány is jelentősen pusztult.  

[TOLO News] 
 

Az Oroszországot elhagyók beáramlása ellen tiltakoztak Georgiában 
A grúz ellenzék támogatói szerdán felvonultak az Oroszországból érkező „ellenőrizetlen migráció” ellen tiltakozva, 
amely csaknem megkétszereződött azóta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges mozgósítást hirdetett az 
ukrajnai háború miatt. Grúz és ukrán zászlókat lebegtetve tüntetők tucatjai lepték el a Kazbegi határátkelőhelyet, 
ahová a civil lakosság részleges mozgósítása miatt tömegesen áramlanak be az orosz állampolgárságú személyek. A 
nyugatbarát Droa párt által szervezett tüntetésen demonstrálók félelme, hogy az oroszok ellenőrizetlen beáramlása 
biztonsági kockázatot jelent Georgiára nézve. 

[France24] 
 

Befogadják az Oroszországot elhagyó fiatal férfiakat a közép-ázsiai államok 
A korábbi vonakodás ellenére Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök – hasonlóan regionális szövetségeseihez – 
utasította kormányát, hogy segítsen azon a több tízezer orosz férfin, akik elárasztották Kazahsztán területét a 
részleges katonai mozgósítás elől menekülve. Szeptember 21-e óta, amikor Vlagyimir Putyin elnök bejelentette a 
részleges mozgósítást, csaknem 100 ezer orosz lépett be Kazahsztán területére – közölte kedden a kazah 
belügyminisztérium. „A legtöbbjüknek távoznia kellett a kilátástalan helyzet miatt. Gondoskodnunk kell róluk és 
biztosítani a biztonságukat” – fogalmazott Tokajev. 

[Aljazeera] 
 

https://tolonews.com/afghanistan-180033
https://tolonews.com/afghanistan-180025
https://tolonews.com/afghanistan-180036
https://www.france24.com/en/live-news/20220928-protest-in-georgia-as-migration-from-russia-doubles-since-draft
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/28/how-putins-central-asian-allies-accept-fleeing-russians

