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Migrációs Körkép 

2022.11.07. ‖ 45. 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 

 
Az olasz kormány nem engedélyezi nem veszélyeztetett migránsok kiszállását az NGO-hajókból 
Összesen 144 ember szállhatott csak ki vasárnap reggel a német zászló alatt hajózó Humanity 1 hajóból a szicíliai 
Cataniában. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint azoknak, akik nem minősülnek veszélyeztetettnek, el kell 
hagyniuk az olasz vizeket, és a lobogó szerinti államnak kell gondoskodnia róluk. A hajó kapitánya azonban addig nem 
hajlandó elhagyni a cataniai kikötőt, amíg minden, a tengeri vészhelyzetből kimentett túlélő ki nem szállt. A hajót 
üzemeltető NGO szerint a Humanity 1 fedélzetén védelmet kereső 35 ember kiszállásának visszautasítása a 
felségvizekről a kollektív visszautasítás egy formája, ezért jogellenes. A Humanity 1 mellett vasárnap egy másik NGO-
hajót, a Geo Barentset, amelynek fedélzetén 572 megmentett ember tartózkodik, szintén beengedték a cataniai 
kikötőbe átvizsgálásra. Két másik NGO-hajó továbbra is a tengeren tartózkodik. Mind a négy hajó legénysége arról 
számolt be, hogy az emberek a padlón és a fedélzeten alszanak, lázat okozó fertőzések és rüh terjednek, az élelmiszer- 
és gyógyszerkészletek pedig fogytán vannak. Egyes migránsok több mint két hete tartózkodnak a hajókon. Civilek és 
politikusok is megjelentek Cataniában a kormány intézkedése ellen tiltakozni.  

[BBC] 
 

A kisebbik spanyol kormánypárt parlamenti vizsgálatot követel a júniusi melillai határincidens ügyében 
A spanyol kormánykoalíció kisebb tagja, az Unidas Podemos parlamenti vizsgálatot követel a júniusban történt, 
legalább 24 migráns halálát okozó melillai tragédia ügyében. A kérés az után hangzott el, hogy a BBC 
dokumentumfilmje ellentmondott a spanyol kormány hivatalos verziójának. A BBC állítása szerint a migránsok 
holttesteit Spanyolországból Marokkóba hurcolták, spanyol területen közelről gumilövedékeket lőttek ki 
migránsokra, és spanyol határőrök passzívan nézték, ahogy marokkói határőrök verik a migránsokat. A jelentés azt is 
megállapította, hogy a spanyol hatóságok előzetesen tudtak az átkelésről, és visszatartják a videós bizonyítékokat. A 
spanyol belügyminisztérium szerint a BBC megállapításai nem felelnek meg a valóságnak, és kitart amellett, hogy a 
spanyol erők a törvényeknek megfelelően jártak el az incidens során. 

[Anadolu Agency] 
 
Németország: a szövetségi kormány további milliárdokat ígér a menekültek ellátására 
Olaf Scholz szövetségi kancellár november 2-án a tartományokkal folytatott konzultációkat követően bejelentette, 
hogy a szövetségi kormány idén és jövőre 1,5-1,5 milliárd eurót biztosít a menekültek ellátására. Emellett a kormány 
2023-ban 1,25 milliárd euróval járul majd hozzá a nem Ukrajnából érkező menekültek esetében felmerülő 
költségekhez. 
 

[Berliner Zeitung] 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/news/world-europe-63533769
https://www.aa.com.tr/en/europe/podemos-in-spain-demands-investigation-into-melilla-migrant-tragedy-after-scathing-bbc-report/2727727
https://www.berliner-zeitung.de/news/ministerpraesidentenkonferenz-bundeskanzler-olaf-scholz-bund-sagt-milliarden-fuer-fluechtlingsversorgung-zu-li.283029
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Randalírozás történt Halloweenkor Linzben, a gyanúsítottak többsége migrációs háttérrel rendelkezik 
Halloween éjszakáján és másnap este is zavargások történtek Linz belvárosában, ahol fiatalok petárdákat gyújtottak 
meg és dobtak a járókelőkre. A rendőrség 129 gyanúsítottat vett nyilvántartásba, közülük 73 személy 14 és 18 év közötti, 
de részt vettek 14 év alattiak is a rendbontásban. A gyanúsítottak kétharmada külföldi származású: 28 szíriai, 14 afgán, 
4-4 koszovói, boszniai, szerbiai, romániai és észak-macedóniai, 21 más nemzetiségű és 46 osztrák állampolgár érintett. 
A külföldiek közül 6-an menedékkérők, 35-en jogosultak menedékjogra, 24-en állandó tartózkodási jogállással 
rendelkeznek, 6-an kiegészítő védelemre jogosultak, 12-en pedig uniós állampolgársággal rendelkeznek. 

[kurier.at] 
 
 

Lengyelország fizikai határzárat állít fel Oroszországgal közös határszakaszán 
Mariusz Blaszczak lengyel védelmi miniszter közölte, hogy szerdán megkezdik az ideiglenes fizikai határzár felépítését 
a lengyel-orosz határ mentén. A 2,5 méter magas és 3 méter mély határzár Kalinyingrád orosz exklávé határszakasza 
mentén kerül felállításra. A munkálatok 2023 végére fejeződhetnek be. 

[DW] 
 

Növekszik a migrációs nyomás a lengyel-belorusz határon 
Október 31-én 148-an kísérelték meg illegálisan átlépni a lengyel-belorusz határt. A szolgálatok jelentése szerint 
többek közt kongói és szíriai állampolgárok is voltak az irreguláris migránsok között. A határvédelmi szervek 
fegyveresei emellett hét személyt vettek őrizetbe, akik segítettek az irreguláris migránsoknak átkelni a 
határszakaszon, többek közt ukrán, moldáv és lengyel állampolgárokat is. 

[TVP] 
 

Ausztria további két héttel meghosszabbítja a határellenőrzést Szlovákiával közös határszakaszán 
Miután a cseh kormány úgy döntött, meghosszabbítja a határellenőrzést Szlovákiával közös határszakaszán, osztrák 
kollégáik is hasonló lépésre szánták el magukat. Bécs további 15 nappal meghosszabbította a határellenőrzést 
Szlovákiával közös határszakaszán. A döntést október 28-án, pénteken jelentette be az osztrák belügyminisztérium. 

[Schengenvisainfo] 
 

Sátorvárost állított fel a szlovák kormány a cseh határ közelében az irreguláris migránsok számára 
Sátorvárost épített a szlovák belügyminisztérium az irreguláris migránsok számára a cseh határhoz közeli Jókúton, 
válaszul a megnövekedett illegális migrációra. A rendőrök a helyszínen koordinálják az egészségügyi alapellátás 
biztosítását, segítik az élelmezést, különösen a nők és gyermekek számára. Sok migráns torlódott fel Jókút 
vasútállomásán, miután Csehország és Ausztria néhány hete úgy döntött, visszaállítja a határellenőrzést a Szlovákiával 
közös határszakaszaikon.  

[The Slovakian Spectator] 
 

Hatból egy angol és walesi lakos külföldön született  
A hivatalos adatok szerint Anglia és Wales külföldön született lakossága meredeken emelkedett az elmúlt 
évtizedekben, különösen a Romániából, Indiából és Lengyelországból érkezett bevándorlók miatt. Az Országos 
Statisztikai Hivatal szerint a lakosok 16,8%-a külföldön született, szemben az egy étvizeddel korábbi 13,4%-kal.  

[Bloomberg] 
 
 

Több mint 300 irreguláris migráns maradt Litvániában, többségük iraki 
A Litván Állami Határőrség (VSAT) felfedte, hogy összesen 329 olyan migráns maradt Litvániában, akik a tavalyi 
migránsáradat kezdete óta érkeztek az országba. Ezzel kapcsolatban Giedrius Mišutis, a VSAT szóvivője a Baltic News 
Service-nek (BNS) elmondta, hogy ezek a migránsok jelenleg Litvániában tartózkodnak, de távozásuk okán naponta 
változik a számuk. Mišutis kiemelte azt is, hogy idén eddig 640 külföldi hagyta el önként Litvániát, hogy visszatérjen 
származási országába, 15-üket pedig ki kellett toloncolni. A szóvivő szerint a legtöbb migráns iraki származású. 

[Schengenvisainfo] 
 
 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/krawalle-in-linz-knapp-zwei-drittel-keine-oesterreicher/402204507
https://www.dw.com/en/poland-to-build-wall-on-border-with-russias-kaliningrad/a-63621942
https://tvpworld.com/64269943/migration-pressure-on-polishbelarusian-border-increases
https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-extends-border-controls-with-slovakia-for-another-2-more-weeks/
https://spectator.sme.sk/c/23059995/tent-town-for-illegal-migrants-set-up-near-the-border.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-02/britain-s-foreign-born-population-surged-with-jump-in-migration
https://www.schengenvisainfo.com/news/over-300-irregular-migrants-remain-in-lithuania-most-of-them-are-iraqi/
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Lettország 2023 februárjáig meghosszabbítja a rendkívüli állapotot a Belarusszal közös határszakaszán 
A lett hatóságok bejelentették, hogy a kormány úgy döntött, három településen 2023. február 10-ig meghosszabbítja 
a rendkívüli állapotot. A települések mindegyik a lett-belorusz határvidéken található. A lett belügyminisztérium 
tájékoztatása szerint Ludza, Krāslava, Augšdaugava és Daugavpils településeken is meghosszabbítják a rendkívüli 
állapotot. A minisztérium kifejtette, hogy az illegális migráció továbbra is fennálló kockázatai és Belarusz oroszbarát 
politikája miatt döntöttek így. 

[Schengenvisainfo] 
 
 

Észt elnök: A határok integritása fontosabb, mint valaha 
Észtország határa az első védelmi vonal, a függetlenség visszaállítása óta eltelt 31 év óta most mindennél nagyobb 
figyelmet igényel – fogalmazott Alar Karis államfő kedden, az észt határőrség megalakulásának századik 
évfordulójának ünnepén. Az elnök méltatta a mai határőrséget szakmaiságukért és hatékonyságukért, mondván: 
„Észtország nyitva marad a legálisan ide érkezők előtt, de zárva marad azok előtt, akiknek nincs joguk rá, vagy veszélyt 
jelentenek ránk és a biztonságunkra”. Az elnök kiemelte, ma már tudjuk, hogy Oroszország kész migrációs nyomást 
alkalmazni az EU- és a NATO-államokkal szemben, hasonlóan ahhoz a hibrid támadáshoz, amelyet Belarusz 
kezdeményezett Lengyelország, Litvánia és Lettország ellen – utalt a 2021-es keleti migrációs válságra. Az észt állam 
az utóbbi időben jelentősen megerősítette határvédelmét és komplexebbé tette a határellenőrzést az Oroszországgal 
közös határszakaszon az ukrajnai invázió okozta megnövekedett fenyegetettségre válaszul.  

[ERR] 
 

Lettország új online bevándorlási eszközt bocsát a külföldiek rendelkezésére 
A lett hatóságok bejelentették, hogy az ország új online információs rendszert indít azon külföldi állampolgárok 
számára, akik Lettországba vándorolnának be. A Lett Állampolgársági és Migrációs Ügyek Hivatala szerint egy ilyen 
eszköz bevezetésével a hatóságok célja, hogy a külföldiek gyorsabban és kényelmesebben hozzáférhessenek a 
bevándorlási információkhoz. Az új rendszer a bevándorlási folyamattal kapcsolatos információkon túl a tartózkodási 
engedélyek, vízumok és munkavállalási engedélyek okmányaiknak feldolgozásával kapcsolatban is további 
információkat fog nyújtani minden érdeklődőnek.  

[Schengenvisainfo] 
 

Horvát embercsempészeket tartóztattak le 
Hónapokig tartó nyomozást követően göngyölített fel a horvát rendőrség egy tíz főből álló embercsempész hálózatot 
november 2-án. A kivétel nélkül horvát állampolgárságú gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy legalább 50 kínai és török 
állampolgárt csempésztek át Bosznia-Hercegovinából Horvátországba. A nyugat-balkáni útvonal boszniai fő 
csapásától eltérően nem északnyugaton, hanem az ország déli részén, a legközelebbi horvát nagyvárosba, Splitbe 
juttatták el az irreguláris migránsokat. A gyanúsítottak közül három személyt őrizetbe vettek, valamint készpénzt és 
mobiltelefonokat is lefoglaltak az eljáró rendőrök.    

[Index.hr] 
 

Az elmúlt két hónapban nőtt az irreguláris migránsok száma Bosznia-Hercegovinában   
Bosznia-Hercegovina négy befogadó állomásán jelenleg több, mint háromezer fő ellátásáról gondoskodnak. A 
Szarajevó melletti Blažuj és Ušivak, valamint az északnyugat-boszniai Bihács melletti Lipa és Borićima táborokon kívül 
hatósági engedélyek nélkül létesített, alkalmi táborokban és közvetlenül az illegális határátlépések színhelyeinél, 
főképp a horvát határhoz közeli Velika Kladuša körzetében tartózkodnak jelentős számban irreguláris migránsok. 
Szeptemberben naponta mintegy kétszázan érkeztek az IOM adatbázisa szerint, októberben valamelyest 
mérséklődött az újonnan érkezők száma.    

[Dnevni Avaz] 
 

Albán miniszterelnök: Nagy-Britannia példát vehetne Németországról 
A Berlini Folyamat kormányfői találkozóján Edi Rama albán miniszterelnök élesen kritizálta a brit kormányt, annak a 
Csatornán átkelő nagyszámú albán migránssal kapcsolatos politikája miatt. Az albán miniszterelnök szerint Angliának 
Németország 2015-ös viselkedéséről kellene példát vennie. 

[Reuters] 

https://www.schengenvisainfo.com/news/latvia-extends-state-of-emergency-on-its-border-area-with-belarus-until-february-2023/
https://news.err.ee/1608775252/president-estonia-s-border-integrity-as-crucial-as-ever
https://www.schengenvisainfo.com/news/latvia-launches-new-online-immigration-tool-for-foreigners/
https://www.index.hr/vijesti/clanak/desetorica-osumnjicena-za-svercanje-turskih-i-kineskih-migranata-u-hrvatsku/2408857.aspx
https://avaz.ba/vijesti/bih/784430/ponovno-pojacan-priliv-migranata-u-bih-situacija-u-prihvatnim-centrima-pod-kontrolom
https://www.reuters.com/world/europe/albanias-rama-chastises-madhouse-uk-migrant-row-praises-germany-2022-11-03/
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Belgrád továbbra is fontos pont a migránsok számára 
Az Info Migrants a balkáni útvonal aktivitására való tekintettel megvizsgálta a migránsok helyzetét Belgrádban. 
Elmondásuk szerint a migránsok többsége nem elégedett a közeli Obernovac befogadóközponttal, ezért inkább a 
város parkjaiban éjszakázik, illetve a Belgrádban működő NGO-k szolgáltatásait veszi igénybe. Emellett a migránsok 
kiemelték az útvonalon tapasztalható nagyszámú visszakísérést is.  

[Info Migrants]  
 

 
 

  

http://www.infomigrants.net/en/post/44311/police-come-for-us-at-night-belgrade-a-crucial-but-hostile-layover-city-for-migrants-on-the-balkan-route
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AFRIKA 

 

120-ra nőtt az október 29-i mogadishui merénylet halálos áldozatainak száma 
Szomália történetének egyik legpusztítóbb terrortámadásában további 300 ember sérült meg. Az ország arra kérte a 
nemzetközi közösséget, hogy küldjön orvosokat a sebesültek ellátására, mert nem rendelkeznek elég doktorral ennyi 
ember ellátására. A merényletet végrehajtó as-Sabáb azzal igazolta az Oktatási Minisztérium épületénél elkövetett 
merényletet, hogy a szomáli kormány iszlámellenes tanokkal traktálja a fiatalokat. 

[Hiiraan] 
 

Orosz támogatás az éhínség sújtotta afrikai országoknak? 
Recep Tayyip Erdogan török elnök arról számolt be a sajtónak, hogy a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonos 
egyeztetése során az orosz elnök nemcsak ígéretet tett a fekete-tengeri gabonafolyosó fenntartásáról, de kilátásba 
helyezte azt is, hogy Moszkva ingyen adja a gabonát a leginkább rászoruló afrikai országoknak. További részletek 
egyelőre nem láttak napvilágot a terv kapcsán. Ukrajna korábban 50 000 tonna gabonát ajánlott fel Kelet-Afrikának. 

[Hiiraan] 
 

Tűzszünet Etiópiában 
Csaknem napra pontosan két évvel a háború kitörése után a szembenálló felek megállapodtak a tűzszünetben a Dél-
afrikai Köztársaságban folyó tárgyalások során. A tervek szerint az ENSZ így hamarosan megkezdheti a humanitárius 
szállítmányok eljuttatását Tigrájba, ami eddig a kormányerők de facto blokádja alatt állt. A tartományban több mint 5 
millió, országszerte 13 millió ember szorul ellátásra. A belső menekültek száma eléri a 4 millió főt. 
 

[Hiiraan] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188496/somalia_car_bombs_death_toll_up_to_120_some_still_missing.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188560/erdogan_putin_agreed_to_send_russian_grains_to_poor_african_countries_for_free.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188567/u_n_hopeful_it_can_restart_aid_into_ethiopia_s_tigray_region_in_days_ocha_head.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

A katari hatóságok több száz vendégmunkást evakuáltak Doha központjában lévő épületekből hetekkel a 
világbajnokság kezdete előtt 
A katari hatóságok több száz vendégmunkást evakuáltak a Doha központjában lévő épületekből, ami árnyékot vet a 
néhány hét múlva megrendezésre kerülő labdarúgó-világbajnokságra. Az Öböl-menti államot egyre többen bírálják 
halálesetek, sérülések és a dolgozók ki nem fizetett bérei miatt.  

[France24 Arabic] 
 

Az EU megállapodást írt alá Egyiptommal 
Megállapodást írt alá Egyiptommal az Európai Unió egy 80 millió eurós határigazgatási program első szakaszáról – áll 
az EU kairói delegációjának közleményében. Az Egyiptom északi partjairól Európába irányuló illegális migráció 2016 
vége óta meredeken csökkent, de diplomaták szerint az egyiptomiak kivándorlása az Egyiptom és Líbia közötti 
hatalmas sivatagi határon és Líbia földközi-tengeri partvidékéről Európába egyre növekszik. 

[Info Migrants] 
  

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221029-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://www.infomigrants.net/ar/post/44371/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
Több nemzetközi szervezet közös akciójával lepleztek le embercsempészeket 
Az Europol, az Interpol, a Frontex és az Eurojust által koordináltan, 28 állam részvételével került sor október 26-29 
között egy átfogó, az EU külső határain át áramló szervezett bűnözői tevékenység leleplezésére irányuló akcióra. 
Elsősorban a balkáni és a délkelet-európai régióban csaptak le bűnözőkre. 382 személyt vettek őrizetbe, 
embercsempészek mellett drog- és fegyverkereskedőket is. A grandiózus, összehangolt nemzetközi akcióban 
összességében mintegy 16 ezer bűnüldözéssel foglalkozó dolgozó háttérmunkájára is számíthattak. Először került sor 
egy ilyen közös akcióra úgy, hogy a koordinációs központot egy EU-n kívüli államban, Montenegróban állították fel.    
 

[Frontex] 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/382-arrests-in-a-frontex-co-led-action-against-traffickers-R00pOV
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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ÁZSIA 

 
Japán több száz ukránt fogadott be, míg másokat nem lát szívesen 
A japán igazságügyi minisztérium szerint országuk február 24-e óta mintegy 2 000 ukránnak biztosított ideiglenes 
menedéket. Az ukránokat nagy vendégszeretettel fogadja a japán állam, ellátásukért a tokiói székhelyű Japán 
Menekültügyi Szövetség felelős. Emberjogi csoportok szerint azonban Japán meleg vendégszeretete ellentétes 
mindazzal, amit eddig a távol-keleti ország képviselt menekültpolitikájában. A 2021. augusztusi tálib hatalomátvétel 
után mintegy 169 afgán menekült Japánba, akik közül 58-an már vissza is tértek Afganisztánba a japán 
külügyminisztérium nyomása és támogatásának hiánya miatt. 

[NPR] 
 

Elutasítással szembesülnek az örmény migránsok az EU-ban 
Évente több ezer örmény kér politikai menedéket Európában, többnyire inkább a jobb élet keresése, mint az 
üldöztetés bármilyen formája miatt. A túlnyomó többség azonban nem jár sikerrel, sőt erőszakos hazatelepítéssel és 
öt évre szóló eltiltással kell, hogy szembenézzen. 2010 és 2018 között 57 250 menedékkérelmet nyújtottak be örmény 
állampolgárok az EU és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamaiban, általában politikai vagy szexuális 
megkülönböztetés vagy egészségügyi okok miatt. Ebből 1 080 fő részesült menekült, 1 015 humanitárius és 880 
kiegészítő védelmi státuszban. Németország, Franciaország, Ausztria és Belgium voltak a fő célországok, az örmény 
menedékkérők közel 90%-a ide tartott. 

[Institute for War & Peace Reporting] 
 

https://www.npr.org/2022/10/29/1127430620/japan-has-taken-in-hundreds-of-ukrainians-the-welcome-for-others-has-been-less-w
https://iwpr.net/global-voices/armenian-migrants-eu-face-rejection

