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Tisztelt Olvasónk! 

Megjelent Migrációs Körképünk legfrissebb száma, amely az európai és a nemzetközi 
migrációs trendekkel kapcsolatos híreket, aktuális eseményeket szemlézi. 
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Közel ezer ukrán vált hajléktalanná az Egyesült Királyságban a megélhetési költségek 
emelkedése miatt   
Közel ezer ukrán vált hajléktalanná annak köszönhetően, hogy a saját megélhetésükért is küzdő 
brit családok kénytelenek voltak megkérni őket, hagyják el otthonaikat. Az új adatok azt mutatják, 
hogy a háború februári kezdete óta egészen szeptember végéig összesen 955 ukrán vált 
hajléktalanná annak ellenére, hogy a Johnson-kormány korábban sikerként könyvelte el az ún. 
Otthonok Ukrajnáért programot. Ez 40%-os emelkedést jelent az augusztus végi 680-as számhoz 
képest. 

[Telegraph] 
 

Ukrajna szerint Oroszország tömeges migrációt akar kiprovokálni  
Oroszország megtámadja az ukrán erőműveket, mert arra akarja kényszeríteni az embereket, hogy 
hagyják el otthonaikat és költözzenek Nyugatra, az Európai Unióba – jelentette ki Volodimir 
Zelenszkij elnök csütörtökön. Zelenszkij korábban azt mondta, Oroszország már tönkretette az 
ország erőműveinek egyharmadát, ami a tél során áram- és vízkimaradásokat fog okozni. Kijev 
csütörtökön rendelt el először országos áramkorlátozást. 

[Reuters] 
 
Széles finn politikai koalíció a határkerítés megépítése mellett  
Finnország összes fő politikai pártja támogatta Sanna Marin kormányának azon elképzelését, 
miszerint kerítést építenének az Oroszországgal közös határszakasz egyes részei mentén. A 
kísérleti szakasz munkálatai várhatóan már jövő héten megkezdődnek. A szomszédos Norvégia, 
amely szintén közös határszakaszon osztozkodik Oroszországgal, szerdán közölte, hogy immáron 
a hetedik orosz állampolgárt tartóztatták le, aki illegális tevékenységet végzett a határ mentén, pl. 
drónt reptetett vagy tiltott helyen készített fényképeket. 

[The Guardian] 
 

Oroszország népessége történelmi csökkenésben van: kivándorlás, háború, zuhanó 
születésszámok  
A több ezres, csatatéren elszenvedett áldozat mellett a 300 ezer tartalékos harcba vonulása, illetve 
egy soha nem látott mértékű külföldre menekülési tendencia csorbítja Vlagyimir Putyin elnök azon 
korábbi elképzelését, hogy stabilizálja az orosz népesség csökkenését. A háború okozta bénító 
zavarok lassan közelednek az 1990-es években tapasztalt népesedési válsághoz, mely a szovjet 
széthullást követő gazdasági nehézségek időszakához volt köthető. Az orosz kormány korábban azt 
tűzte ki célul, hogy 2022-ben megkezdik a népességfogyás stabilizálását, mely végül egy 
népességnövekedést eredményezett volna a 2030-as évek során, ám hetekkel a részleges 
mozgósítás szeptemberi bejelentését megelőzően egy belső jelentés kimutatta, hogy a tisztviselők 
egyetértenek abban, a korábban kijelentett politikai cél immáron teljesen irreális és 
megvalósíthatatlan. 

[Fortune] 
 

 
 

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/10/20/nearly-1000-ukrainians-made-homeless-cost-living-crisis-hits/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-russia-wants-provoke-mass-migration-eu-by-hitting-power-plants-2022-10-20/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/19/finland-main-parties-back-plans-build-russia-border-fence
https://fortune.com/2022/10/18/russia-population-historic-decline-emigration-war-plunging-birth-rate-form-perfect-storm/


Putyin a bevándorlási politikáról tárgyal az orosz Biztonsági Tanáccsal  
Vlagyimir Putyin orosz elnök virtuális megbeszélést tervezett az Orosz Biztonsági Tanáccsal annak 
érdekében, hogy megvitassák a bevándorlás kérdését és annak nemzetbiztonságra gyakorolt 
hatását. A kérdés különösen fontossá vált az olyan incidensek után, mint a szombaton az orosz 
hadkötelesek kiképzőtáborában történt lövöldözés, amelyben a volt szovjet országokból származó 
két bevándorló nyitott tüzet és ölt meg tizenegy tartalékost. Másrészt a szervezett reguláris 
bevándorlás nagy gazdasági jelentőssel bír Oroszország számára, mivel olcsó, elsősorban Közép-
Ázsiából származó munkaerőt biztosít. Emomali Rahmon tádzsikisztáni elnök a múlt héten arra 
szólította fel Putyint, hogy a szovjet korszaktól eltérően ne legyen lekezelő a közép-ázsiai 
országokkal, melyek nélkül Oroszország nagyhatalmi szerepe tarthatatlan lenne. 

[La Prensa Latina] 
 
 
Négyezer új irreguláris migráns érkezett szeptemberben Boszniába  
A tavalyi évben 15 812 irreguláris migránst regisztráltak Bosznia-Hercegovinában. Az ország 
idegenrendészeti hivatala jelentős növekedésről számolt be. 2022-ben eddig 19 466 menekültet 
vettek nyilvántartásba, ebből egyedül szeptemberben 4 047-et. A szerb határmenti Zvorniknál a 
múlt hónapban 729 migránst regisztráltak. Itt a legintenzívebb jelenleg az irreguláris migráció, és 
mivel a Drina határfolyó vízszintje gyakran ingadozik, vízbefulladások is előfordulnak. 

[Avaz.ba] 
 

Szerbia megszünteti Tunézia és Burundi állampolgárainak vízummentességét  
A nyugat-balkáni útvonalon keresztül az EU-ba tartó irreguláris migráció egyik forrása, hogy 
néhány migránskibocsájtó ország állampolgárai vízummentesen utazhatnak Szerbiába, majd a 
legálisan, légi úton a belgrádi reptérre érkezést követően próbálkoznak illegálisan bejutni az EU-
ba. Belgrád bejelentette, hogy két érintett ország, Tunézia és Burundi állampolgárai számára 
visszaállítják a vízummentességét. A döntést Várhelyi Olivér, az EU szomszédságpolitikáért és 
bővítésért felelős biztosa is üdvözölte. 

[Euronews.rs] 
 
Orvosok Határok Nélkül: Málta megsértette a visszaküldés tilalmának elvét  
Egy új jelentésében az Orvosok Határok Nélkül (MSF) szervezet azt állítja, hogy 23 migránst, akiket 
a Földközi-tenger középső részén lévő máltai kutatási-mentési területen (SAR) mentettek ki, 
visszavittek Egyiptomba. Az MSF szerint a migránsok visszaszállítására szeptember 26-án került 
sor, állítólag a máltai mentési koordinációs központ (RCC) utasítására. Az MSF hozzáteszi, hogy a 
Shimanami Queen nevű, panamai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó által kimentett 23 
emberről szóló jelentést más civil szervezetek is megerősítik. 

[InfoMigrants] 
 
 
Berlin: a balkáni útvonalon keresztül kell megfékezni az illegális migrációt  
A Berlini Folyamat elnevezésű konferencia keretében folytatott megbeszélést Nancy Faeser német 
szövetségi belügyminiszter Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztossal, valamint 16 ország, 
köztük a nyugat-balkáni országok képviselőivel. A tárgyalás középpontjában a nyugat-balkáni 
útvonalon zajló migrációs helyzet állt, ugyanis ott augusztus végéig 86 ezer személy kísérelt meg 
belépni az EU területére. A konferencián többek között megegyeztek a nyugat-balkáni országok, 
valamint az EU vízumpolitikájának összehangolásáról, az embercsempészet elleni célzott 
küzdelemről, továbbá a hatékony határigazgatás megvalósításáról, amelyben a Frontex is szerepet 
vállal. 

[BMI] 
 

 
 
 

https://www.laprensalatina.com/putin-to-discuss-immigration-policy-with-russian-security-council/
https://avaz.ba/vijesti/bih/780376/rute-u-nasoj-zemlji-ponovo-su-aktivne-u-septembru-u-bih-usle-cetiri-hiljade-migranata
https://www.euronews.rs/srbija/politika/66177/saznajemo-srbija-ukida-bezvizni-rezim-za-tunis-i-burundi-varheji-pozdravio-odluku-vazan-korak-ka-usaglasavanju-sa-eu/vest
http://www.infomigrants.net/en/post/44114/msf-accuses-malta-of-returning-migrants-to-egypt
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/10/westbalkan-konferenz.html


 
Svájc: a menedékkérelmek száma folyamatosan növekszik  
Szeptemberben összesen 2 681 menedékjog iránti kérelmet (2 273-at első alkalommal) nyújtottak 
be a svájci hatóságok részére, ami 635-tel több az előző hónaphoz képest. Utoljára a 2015/16-os 
időszakban volt ilyen magas a kérelmek száma. Kiemelt származási országként jelenik meg 
Afganisztán (824), Törökország (544), Szíria (180), Eritrea (149) és Algéria (141). A Migrációs Ügyekért 
Felelős Államtitkárság 2022. szeptemberében 1 724 kérelmet dolgozott fel, amelyből 550-et 
elutasítottak, 468-at jóváhagytak, valamint 431-et ideiglenes befogadási státusszal illettek. 

[SEM] 
 
Németország: tűz ütött ki egy menekültszállón, a rendőrség politikai indítékra gyanakszik  
Leégett egy ukrajnai menekültek számára fenntartott mecklenburg-előpomerániai menekültszálló, 
ahol 14 ukrán állampolgár és három alkalmazott tartózkodott. A tűzesetben senki sem sérült meg. 
A tűz este kilenc után keletkezett, azonban a rendőrség pár órával korábban már járt a helyszínen, 
ugyanis a bejárati ajtón egy horogkeresztes graffitit találtak. Ebből a jelből fakadóan a hatóságok 
szándékos gyújtogatásra gyanakodnak, ezért a nyomozást átvette az Állambiztonsági Szolgálat 
(Staatschutz). A menekülteket átszállították egy másik intézménybe. 

[Süddeutsche Zeitung] 
 

Minisztérium: Nem fenyegető a migrációs helyzet Bosznia-Hercegovinában  
A bosznia-hercegovinai Biztonsági Minisztérium bejelentése szerint az ország migrációs helyzete 
jelenleg a kezelhető kereteken belül maradt, az országba érkező migránsok száma pedig stagnál. A 
minisztérium közlése szerint a Berlini Folyamat részeként az EU tagállamok és a nyugat-balkáni 
országok belügyminiszterei közötti csúcstalálkozó kedvező eredményeket hozott.  

[Sarajevo Times] 
 
 
Egyre több tunéziai migráns választja a nyugat-balkáni útvonalat  
A gazdasági és munkaerőpiaci problémák hatására egyre több tunéziai állampolgár dönt a migráció 
mellett, amely során kiemelt szerep jut a nyugat-balkáni útvonalnak. A Frontex adatai szerint az 
útvonalat használva már 150 000 személy érkezett az Európai Unió területére 2022-ben, ebből 15 
000-en tunéziai állampolgárok. Többségük az útvonal Törökországon, Bulgárián és Szerbián 
keresztül húzódó szakaszát veszi igénybe, ám a tunéziai kutatók szerint a Tunézia és Szerbia között 
fennálló vízummentességi megállapodás is a migráció egyik hajtóereje.   

[Schengen Visa Info] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-90723.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/mecklenburg-vorpommern-brand-in-fluechtlingsunterkunft-1.5678294
https://sarajevotimes.com/ministry-of-security-on-the-migrant-crisis-the-situation-in-bih-is-not-alarming/
https://www.schengenvisainfo.com/news/tunisian-migrants-exploring-different-routes-to-reach-europe-with-balkan-being-main-one/
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Újabb menekülthullám az etiópiai harcok miatt 
Az etióp kormányerők elfoglalták Shire városát. Az eritreai támogatással zajló offenzíva az elmúlt 
napokban komoly sikereket ért el a Tigrinya Népi Felszabadítási Fronttal szemben. A harcok 
eredményeképpen több ezres menekülthullám indult el dél felé, és a humanitárius szervezetek 
beszüntették tevékenységüket Tigrájban, ahol a lakosság jelentős része éhezik. 

[Washington Post] 
 

Három békefenntartó halt meg egy mali robbantásban 
Három ENSZ békefenntartó halt meg Maliban a szélsőségesek által elkövetett merényletben. Az 
országban jelentősen romlott a biztonsági helyzet, miután a francia erők kivonultak az országból, 
és az orosz Wagner-csoport vette át a helyüket. Mali a száheli migrációs és menekültválság egyik 
központja, jelenleg több százezer belső menekült van az országban. 

[Voanews] 
 

Több ezer menekült a szudáni etnikai összecsapásokban 
Több mint 150 ember meghalt, több ezer pedig elmenekült lakóhelyéről Szudán Kék-Nílus 
tartományában a hausza és a berta etnikai csoportok közti összecsapások miatt. A július óta tartó, 
fel-fellobbanó harcok már 65 000 helyi lakost űztek el otthonukból. 

[Sudantribune] 
 

Botswana aggódik a menedékkérők növekvő száma miatt 
A botswanai hatóságok aggodalmukat fejezték ki, hogy egyre több menekült érkezik hozzájuk a 
szomszédos Zimbabwe felől. Bár a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezőknek Harare már 
biztosította a menedéket, ők elégedetlenek az ellátással, ezért továbbutaznak Botswanába. Bár 
számuk egyelőre csak pár száz fő, a helyi hatóságok tartanak a tömeges átvándorlástól. 

[Voanews] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.washingtonpost.com/world/2022/10/17/ethiopia-tigray-eritrea-war-shire/
https://www.voanews.com/a/three-un-peacekeepers-killed-three-injured-in-mali-attack-/6793766.html
https://sudantribune.com/article265592/
https://www.voanews.com/a/botswana-expresses-concerns-over-influx-of-asylum-seekers/6796778.html
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Törökország tagadja a görög vádakat  
Törökország tagadja, hogy köze lenne a határ görög oldalán meztelenül talált 92 menekülthöz, és 
felszólította Athént, hogy “vessen véget alaptalan vádaskodásainak”. Ezzel összefüggésben a török 
elnökség kommunikációs igazgatója, Fahrettin Altun kijelentette: “Felszólítjuk Görögországot, hogy 
a lehető leghamarabb hagyjon fel a menekültekkel szembeni embertelen magatartásával, és vessen 
véget a Törökország elleni alaptalan és hamis vádaskodásnak.” Az ügy előzménye, hogy a görög 
polgári védelmi miniszter, Takisz Theodorikakosz 92 meztelen menekültről tett bejelentést 
október 16-án. 

[France24 Arabic] 
 
Tunézia: tüntetések a hatóságok ellen Dzsardzsíszban  
Kiújultak a tüntetések a Tunézia délkeleti részén fekvő Dzsardzsísz városában. Ennek előzménye, 
hogy mintegy egy hónappal ezelőtt bevándorlók fulladtak a Földközi-tengerbe, akiknek 
hozzátartozói azzal vádolták meg a hatóságokat, hogy “hanyagul jártak el a tragédia áldozatainak 
felkutatása során”. Emellett emberi jogi szervezetek a kormányzó távozását követelik. 

[Info Migrants] 
 
300 illegális bevándorló érkezett az olasz partokhoz  
Az Orvosok Határok Nélkül szervezet 300 illegális bevándorlót mentett ki a Földközi-tengerből és 
szállított olasz kikötőkbe. A főként egyiptomi, líbiai és gambiai állampolgárok fele saját bevallása 
szerint kiskorú. 

[Apnews] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20221017-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.infomigrants.net/ar/post/44019/%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%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
https://apnews.com/article/doctors-without-borders-europe-libya-africa-malta-5526de6e3ecff7eb64966e06341036cb
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Aggodalmát fejezte ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága a mianmari menekültek 
visszatoloncolása miatt  
Az UNHCR továbbra is komolyan aggódik a Mianmarral szomszédos országokból származó 
menekültek és menedékkérők - 2021 februárja óta - erőszakos visszatéréséről szóló ismételt 
jelentések miatt - mondta az UNHCR egyik magasrangú illetékese. “Mianmar szomszédai több 
évtizedes múltra tekintenek vissza a menekülteknek nyújtott védelem és segítség terén” - mondta. 
"Felszólítjuk őket, hogy továbbra is tartsák tiszteletben nemzetközi jogi kötelezettségeiket és 
életmentő humanitárius hagyományaikat.” Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának nyilatkozata 
alig néhány nappal azután született, hogy a Reuters hírügynökség arról számolt be, Malajzia ebben 
a hónapban 150 mianmari állampolgárt toloncolt ki, köztük menedékjogot kérő volt 
tengerésztiszteket, annak ellenére, hogy hazatérésük esetén fennáll a letartóztatás veszélye. 
 

[Al Jazeera] 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aljazeera.com/news/2022/10/21/malaysia-deports-myanmar-asylum-seekers-despite-dangers-back-home

