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Migrációs Körkép 

2022.11.14. ‖ 46. 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: jelentősen növekedett az illegális migráció 2021-ben a korábbi évekhez képest 

A német rendőrség 57 637 illegális belépést regisztrált 2021-ben, ami 63%-os növekedést jelent a korábbi évekhez 
képest. 2017 óta nem volt ilyen magas az illegális határátlépések száma Németországban. A jelentés szerint 2021 
augusztusától több migráns érkezett Németországba, akik Fehéroroszországon keresztül jutottak el az Európai Unió 
keleti államaiba, majd utaztak tovább nyugatra. Emellett a számok emelkedését az is indokolja, hogy megnövekedett 
a tagállamokon belüli irreguláris migráció: a Görögországban menekültként elismert személyek repülővel utaztak 
Németországba, hogy ismét menedékjogot kérjenek. Ez akár naponta 100 embert is jelentett. A jelentésből továbbá az 
is kiderül, hogy a rendőrség által jegyzett illegális határátkelők közel 50%-a afganisztáni, iraki és szíriai származású 
volt. 

[Süddeutsche Zeitung] 

 

EP: Horvátország Schengen-övezeti tagságával biztosítható a migránsok emberi jogainak védelme 

Paul Rangel, Horvátország schengeni csatlakozásának néppárti jelentéstevője egy interjú során kifejtette, az ország 
csatlakozása az övezethez lehetővé tenné a migránsok emberi jogainak szélesebb körű védelmét. Emellett Matjaž 
Nemec, a szocialisták képviselője kijelentette, frakciója támogatja az ország schengeni csatlakozását, ám folyamatos 
figyelemmel fogják kísérni az emberi jogok helyzetét.  

[Euractiv] 

 

Migrációs megállapodást írt alá Svájc és Észak-Macedónia 

Karin Keller-Sutter svájci igazságügy, valamint Oliver Spasovski észak-macedón belügyminiszter berni tárgyalásukat 
követően megállapodást írtak alá a két ország közötti kapcsolatok fejlesztéséről az irreguláris migráció 
vonatkozásában. A sajtóközlemény szerint a megállapodás az irreguláris migráció visszaszorítása mellett kiemelt 
figyelmet fordít a visszafogadási eljárások támogatására is.  

[Swiss Info] 

 

Összekülönbözött Franciaország és Olaszország az Ocean Viking kikötésének megtiltása miatt 

Franciaország felfüggesztette a jelenleg Olaszországban tartózkodó 3 500 menekült befogadására vonatkozó tervét, 
miután Róma nem engedte, hogy egy migránsmentő hajó kikössön a partjainál. A két szomszéd közötti feszültség azt 
követően fokozódott, hogy Olaszország új kormánya megtiltotta az Ocean Viking hajónak, hogy 230 migránssal 
kikössön. A hajónak november 11-én engedélyezték, hogy kikössön a franciaországi Toulon kikötőjében. 

[BBC] 

https://www.sueddeutsche.de/politik/innenpolitik-2021-deutlich-mehr-unerlaubte-migration-nach-deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221111-99-472480
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/croatia-must-enter-schengen-to-protect-migrants-rights-mep-says/
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/switzerland-and-north-macedonia-conclude-migration-partnership/48037018
https://www.bbc.com/news/world-europe-63582122
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Négy mediterrán ország bírálja az EU jelenlegi migrációs gyakorlatát és az NGO-hajók műveleteit 

Az Európai Unió négy mediterrán országa közös nyilatkozatot adott ki a menedékkérők közös megsegítéséről szóló 
európai megállapodással kapcsolatos vitáról. November 12-i nyilatkozatukban Olaszország, Görögország, Málta és 
Ciprus megismételték álláspontjukat, miszerint nem tudnak egyetérteni azzal a felfogással, hogy a frontországok az 
illegális bevándorlók egyetlen lehetséges európai érkezési helyei. Hozzátették, hogy a más uniós tagállamok által 
befogadott migránsok száma csak nagyon kis töredékét teszi ki az illegálisan érkezők tényleges számának. A négy 
ország elítélte az NGO-hajóknak az illetékes állami hatóságoktól teljesen függetlenül eljáró, a tengerből kimentett 
migránsok százainak megmentésére irányuló műveleteit. 

[Ekathimerini] 

 

Közép-Európa új menekülthullámra készül a tél közeledtével 

A közép-európai országok a befogadóközpontok újranyitására készülnek és élelmiszer-készleteket halmoznak fel az 
ukrajnai menekültek esetleges újabb hullámára készülve, ugyanis a tél közeledtével Oroszország a megtámadott állam 
elektromos hálózatát és erőműveit vette célba. Ukrajnán belül mintegy 6,9 millió ember kényszerült lakóhelyét 
elhagyni. A szlovák kormány készenléti terve több százezer fő beáramlását vetíti elő a következő hónapokban. Az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint jelenleg mintegy 4,5 millió ukrajnai menekültet tartanak 
nyilván különböző védelmi programok keretében Európa-szerte, sokakat az Ukrajnával határos EU-tagállamokban, 
Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában és Magyarországon. 

[Reuters] 

 

Szlovákia kifogásolja Csehország belső határellenőrzését 

A szlovák miniszterelnök, Eduard Heger november 10-i prágai kormányfői találkozóján Petr Fiala cseh 
miniszterelnökkel kifogásolta a határellenőrzés visszaállítását. Prága a két ország közötti 252 km-es, schengeni 
övezeten belüli határ ellenőrzését szeptember végén állította vissza az illegális migráció megakadályozása érdekében. 
Az ellenőrzéseket először 10 napra vezették be, majd december 12-ig meghosszabbították. A cseh kormányfő szlovák 
kollégájának megígérte, hogy elősegítik a jogszerűen a két ország között utazók – különösen az ingázók és az 
áruszállító teherautósok – határátlépésének felgyorsítását. 

[Euractiv] 

 

Lelőttek egy bolgár rendőrt a bolgár-török határon 

Törökország és Bulgária országhatárán november 7-én este fél 9 körül a török oldalról lőttek át ismeretlen elkövetők. 
Az incidenst megelőzően egy rendőr és egy katona ellenőrizte a két országot elválasztó határvédelmi kerítés esetleges 
sérüléseit, amikor mintegy 10-15 lövést hallottak. A bolgár katona nem sérült meg és viszonozta a tüzet, amit követően 
a támadók visszahúzódtak a törökországi területre. Ivan Demerdžijev bolgár belügyminiszter megerősítette, hogy a 
határvédelmet ellátó rendőr életét vesztette, valamint, hogy a török hatóságok megígérték, hogy feltárják az ügyet és 
elfogják az elkövetőket. Bulgária 350 katonával erősítette meg törökországi és görögországi országhatárának a 
védelmét, mivel az elmúlt időszakban felélénkült az irreguláris migránsok beáramlása.    

[Avaz] 

 

Georgia gazdaságát élénkíti a mozgósítás elől menekülő oroszok tömeges beáramlása  

Miután az Oroszországi Föderációban elrendelték a részleges mobilizációt, több, mint 112 ezer orosz menekült át a 
szomszédos Georgiába (korábbi nevén: Grúzia). Az orosz állampolgárok vízummentesen vállalhatnak munkát és 
indíthatnak vállalkozást. Mindez kedvezően érintette az egyébként elvándorlással küzdő, 3.7 milliós ország gazdasását. 

https://www.ekathimerini.com/news/1197790/italy-greece-malta-and-cyprus-say-they-cant-take-so-many-migrant-arrivals/
https://www.reuters.com/world/europe/east-europeans-prepare-possible-new-ukrainian-refugee-wave-winter-nears-2022-11-09/
https://www.euractiv.com/section/all/news/czech-border-controls-blocking-migrants-route-to-germany-frustrate-slovakia/
https://avaz.ba/globus/svijet/785186/u-oruzanom-incidentu-s-grupom-migranata-ubijen-policajac
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A tőkekiáramlás már a mobilizáció elrendelését követően fokozódott Oroszországból Georgiába. 2022 áprilisa és 
szeptembere között mintegy egymilliárd eurót utaltak, vagy egyéb módon továbbítottak Georgiába, ötször többet, 
mint a tavalyi évben. Ellenben főképp a fővárosban, Tbilisziben a lakások, irodaházak és üzlethelyiségek bérleti díjainak 
jelentős emelkedésével is járt az oroszok tömeges érkezése, aminek következtében 75 százalékkal nőttek az ingatlanok 
bérleti díjai.   

[Schengenvisainfo] 
  

https://www.schengenvisainfo.com/news/georgias-economy-booms-following-dramatic-influx-of-russians/
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AFRIKA 

 

Több tucat halott az Ádeni-öbölben 

Három ember vízbe fulladt és 28-an eltűntek, amikor egy illegális bevándorlókat szállító csónak felborult az Ádeni-
öbölben. Afrika szarváról rendszeresen indulnak csónakok főleg eritreai, szomáli és etióp állampolgárokkal a 
polgárháborús Jemen felé, hogy onnan aztán szárazföldi útvonalon jussanak el az Öböl-államokba. Idén már több mint 
54 000 átkelést jelentettek az ENSZ ügynökségei, a valós szám ennél jóval magasabb lehet. 

[Hiiraan] 

 

Több tízezer új szomáli menekültet várnak a kenyai Dadaab menekülttáborba 

A fokozódó éhínség és a szomáliai fegyveres konfliktus miatt a nemzetközi szervezetek szerint több tízezer új 
menekült érkezhet a világ legnagyobb menekülttáborába, a kenyai Dadaabba. Az elmúlt egy évben már több mint 55 
000 új szomáli menekült érkezett, ezzel a táborkomplexum lakóinak a száma elérte a 230 000 főt. 2011-12-ben több 
mint félmillió ember élt itt. 

[Hiiraan] 
 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188604/un_3_dead_28_missing_after_migrant_raft_sinks_off_of_yemen.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188660/kenya_s_dadaab_camp_braces_for_increased_somali_refugee_arrivals.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS AFRIKA  

 

Újabb tüntetések a tunéziai Dzsardzsíszban 

Ezrek tüntettek Dzsardzsísz kikötővárosban azt követelve, hogy a tunéziai hatóságok tegyenek nagyobb 
erőfeszítéseket a mintegy másfél hónappal ezelőtt vízbe fulladt bevándorlók holttesteinek felkutatása érdekében. Ez 
a demonstráció összekapcsolódott a számos tunéziai régióban zajló egyéb tüntetésekkel, amelyek során a főként 
fiatalabb generációk a magas árak, a munkanélküliség és a kilátástalanság ellen emelték fel a hangjukat.  

[Info Migrants] 

 

Törökország: egy hét alatt több mint kétezer bevándorlót toloncoltak ki 

A török Belügyminisztérium Migrációs Osztályának elnöksége a héten 2 106 illegálisan érkezett bevándorló 
kitoloncolását jelentette be az ország egész területére vonatkozóan. Az ország határainak közelében végrehajtott 
biztonsági intézkedéseknek köszönhetően egy hét leforgása alatt 3 645 embert akadályoztak meg abban, hogy illegális 
útvonalakon keresztül belépjenek az ország területére. A bevándorlók többségében Afganisztánból és Pakisztánból 
érkeztek - áll a közleményben, amely arra is rámutatott, hogy az év eleje óta kitoloncolt migránsok száma összesen 
98 923 fő volt. 

[Info Migrants] 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.infomigrants.net/ar/post/44554/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.infomigrants.net/ar/post/44543/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Az Európai Unióban nem fogadják el a megszállt ukrán és georgiai területeken kiállított orosz útleveleket 

Az Európai Unió Parlamentje és a Bizottság megállapodott arról, hogy az Orosz Föderáció által megszállt ukrajnai, 
valamint georgiai területeken kiállított okmányokat nem ismerik el. Az Ukrajna oroszok által megszállt régióiban és 
Georgia szakadár területein kiállított, illetve az ott élő személyek számára kibocsátott orosz útleveleket nem fogadják 
el érvényes úti okmányként vízum megszerzéséhez vagy a schengeni térség határainak átlépéséhez" – olvasható a 
Tanács közleményében. Ukrajna esetében a Krím-félsziget és Szevasztopol, Donyeck, Luhanszk, Herszon és 
Zaporizzsja közigazgatási körzetekben kiállított, illetve ottani állandó lakosok részére kiadott orosz útlevelekkel nem 
lehet az EU-ba és az EKG-övezetbe beutazni még érvényes vízummal sem, illetve nem kezdeményezhető ezekkel az 
úti okmányokkal vízumkérelem. Georgia esetében pedig a 2008-ban elcsatolt Abháziára és Dél-Oszétiára vonatkozik 
a tilalom.  

[Schengenvisainfo] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-council-presidency-agree-not-to-accept-russian-travel-documents-issued-in-ukraine-georgia/
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AMERIKA 

 

Kanada 1,45 millió bevándorlót szeretne betelepíteni az országba 2023 és 2025 között 

A kanadai hatóságok szerint jelenleg egymillió betöltetlen munkahely van a 38 millió lakosú országban, a krónikus 
munkaerőhiányt pedig a kormány 1,45 millió új bevándorló betelepítésével szeretné enyhíteni 2023 és 2025 között. A 
kanadai statisztikai hivatal adatai szerint az ország lakosságának jelenleg 23%-a első generációs bevándorló; 
amennyiben a jelenlegi migrációs folyamatok folytatódnak, ez az arány 29-34%-ra nőhet az elkövetkező két 
évtizedben. Kanadában a tömeges bevándorlásnak jelentős társadalmi támogatottsága van, egy friss felmérésben a 
megkérdezettek 58%-a támogatta a további bevándorlást, illetve a válaszadók 69%-a nem tartotta túl gyorsnak a 
bevándorlás ütemét. Ugyanakkor a megkérdezettek közel fele szerint az újonnan érkezettek nem alkalmazkodnak 
eléggé a kanadai értékekhez.  

[The New York Times] 

 

Biden elnök beiktatása óta 2 millió fővel nőhetett az Egyesült Államokban az illegális bevándorlók száma 

A washingtoni Center for Immigration Studies (CIS) októberi becslése szerint a demokrata Joe Biden hivatalba lépése 
(2021. január) óta 48,4 millió főre nőtt a külföldön született lakosság száma, amely 3,4 milliós növekedést jelent az 
elmúlt 22 hónapban. A CIS becslése szerint a 3,4 millió új bevándorlónak akár a 60%-a – tehát 2 millió fő – illegálisan 
tartózkodhat az Egyesült Államokban.  

[CIS] 

 

Jelentősen csökkent a Darién régión áthaladó irreguláris migránsok száma az elmúlt hetekben 

A Darién régió egy hegyekkel és zuhatagos folyókkal sűrűn tagolt, dzsungellel borított, nagyrészt lakatlan térség 
Kolumbia és Panama határán, amelyen nem vezet keresztül semmilyen műút. A Dél-Amerikából az USA-ba tartó 
migránsoknak ezt a vadont kellett leküzdeniük gyalogszerrel, amely körülbelül 7-10 napot vesz igénybe. Január óta 
körülbelül 215 000 ember kelt át a dzsungelen az USA déli határa felé tartva, amely a 2010 és 2020 közötti évek 
átlagának húszszorosa. 2022 első 10 hónapjában a Darién régiónak nekivágó migránsok jelentős része venezuelai 
állampolgár volt. Az USA kormánya, hogy csökkentse a mexikói határra nehezedő migrációs nyomást, október 19-én 
létrehozott egy programot, amelynek keretében 24 000 venezuelai állampolgárt tervez befogadni kétéves 
időtartamra. A programban azok nem vehetnek részt, akik irregulárisan érkeztek az USA déli határához. Ezzel 
párhuzamosan október 19. óta a déli határhoz irregulárisan érkező venezuelaiakat azonnali hatállyal visszatoloncolják 
Mexikóba. Az USA által bevezetett újkeletű szigor a jelek szerint a teljes közép-amerikai migrációs útvonalra azonnal 
hatást gyakorolt. A panamai hatóságok szerint ugyanis október 19. előtt átlagosan 4 000 migráns érkezett naponta a 
kis közép-amerikai országba, azonban november első hetében ez a szám 600 főre csökkent.  

[The New York Times] 
 

https://www.nytimes.com/2022/11/01/world/canada/canada-immigrants.html?campaign_id=51&emc=edit_mbe_20221103&instance_id=76396&nl=morning-briefing%3A-europe-edition&regi_id=127936664&segment_id=111862&te=1&user_id=87e3142ec3aa7e0adde24fb57039c941
https://cis.org/Camarota/New-Data-Illegal-Population-Two-Million-Under-Biden
https://www.nytimes.com/2022/11/09/world/americas/migrants-darien-gap.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L9DFiyjhoJ9BfaECGH1G5gC0wc2dNplnMgnmgxmLVdxGON3jP5imJxok
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ÁZSIA 

 

Kirgizisztán előnyt kovácsolna az oroszok kiáramlásából 

A részleges mozgósítás bejelentését követően oroszok százezrei kezdték elhagyni a Föderáció területét, ami drámai 
módon formálta át a volt szovjet tagköztársaságokat, például Kirgizisztánt, megemelve az ingatlanárakat, jelentős 
lökést adva a helyi gazdaságnak. Az olyan városok, mint a kirgiz főváros, Biskek, ahol még mindig széles körben 
beszélik az orosz nyelvet, népszerű célpontokká váltak az Oroszországot elhagyók számára, akiknek kevés 
lehetőségük volt a célpont kiválasztásánál a nyugati repülési tilalmak, a határzárak és az egekbe szökő repülőjegyárak 
miatt. A hivatalos kirgiz adatok szerint az idei év első kilenc hónapjában csaknem félmillió orosz érkezett 
Kirgizisztánba, ami több mint kétszerese a tavalyi évazonos időszakában regisztrált arányoknak. Érdekes összefüggés, 
hogy az idei év első nyolc hónapjában 8%-kal nőtt Kirgizisztán gazdasága, míg 2021 egészében mindössze 3,6%-kal. 
Az Oroszországot elhagyó oroszok más népszerű úti céljai is gazdasági fellendülést tapasztaltak: Georgia és 
Örményország 10%-os, illetve 13%-os gazdasági növekedésre számít idén.  

[The Moscow Times] 

 

Türkmenisztán nem engedi, hogy bárki elhagyja az országot a népszámlálás előtt 

Megtiltották, hogy a külföldön tanulni készülő türkmén diákok elhagyják az országot az asgabati nemzetközi 
repülőtéren keresztül, annak ellenére, hogy kiváltották a megfelelő vízumokat – derül ki az RFE/RL helyszíni 
riportjából. Több szakértő is úgy véli, a hatóságok azért nem engedik, hogy az állampolgárok elhagyják az országot, 
ugyanis decemberben népszámlálást tartanak. Türkmenisztán totalitárius államvezetése nem jelentett be hivatalosan 
semmilyen „tiltást”, továbbá nem magyarázta meg azt sem, miért nem engedi, hogy állampolgáraik elhagyják az ország 
területét. 

[RFE/RL] 

 

A de facto kormány tagadja a terrorista csoportok jelenlétét Afganisztánban 

Az Iszlám Emirátus cáfolja a terrorista-csoportok jelenlétét Afganisztánban, miután India és Pakisztán képviselői az 
ENSZ Közgyűlésének Afganisztánról szóló plenáris ülésén aggodalmukat fejezték ki a szélsőséges csoportok aktivitása 
miatt. Bilal Karimi, az Afganisztáni Iszlám Emirátus helyettes szóvivője elmondta, „nincs bizonyíték arra, hogy afgán 
földről bármilyen veszély fenyegetné más országok nemzeti érdekeit”. 

[TOLO News] 

 

 

 

https://www.themoscowtimes.com/2022/11/13/kyrgyzstan-sees-struggles-opportunity-in-russian-emigration-wave-a79332
https://www.rferl.org/a/turkmenistan-students-banned-leaving-population-decline-/32127844.html
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-180717
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FAO: példátlan válságok Ázsia három országában 

Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) legújabb jelentése szerint Afganisztán, Mianmar és Srí Lanka 
példátlan válsággal szembesült 2021-ben, amely az idei élelmezésbiztonsági problémák súlyosbodásához vezetett. 
Afganisztánban legalább 22,8 millió embert érint az éhezési válság, miközben a mezőgazdasági területek jelentős 
részét elhúzódó árvizek károsították. Egyes statisztikák szerint több mint 100 000 hektárnyi mezőgazdasági terület 
vált termőképtelenné idén. Az ország számos területén a hatalmas infláció miatt a lakosság nem tudja megfizetni a 
legszükségesebb élelmiszereket sem. 

[TOLO News] 

 

Pakisztán: afgán menekülteket vettek őrizetbe 

Az afgán külügyminisztérium reagált a pakisztáni afgán menekültekkel szembeni rossz bánásmódra, és felszólította 
Iszlámábádot, hogy kerüljék el a hasonló visszaéléseket és tartsák tiszteletben a menekültek jogait. Egy, a közösségi 
médiában elterjedt videón több afgán menekült látható, akiket őrizetbe vettek és kötéllel megkötöztek Karacsiban, 
Pakisztánban. Pár nappal korábban Afganisztán Pakisztánba akkreditált nagykövete közölte, a pakisztáni rendőrség 
legalább 1 250 afgán menekültet vett őrizetbe az elmúlt 40 napban. 

[TOLO News] 

 

Afganisztán: a lakosság továbbra sem jut útlevélhez 

Több mint egy hónapja jelentette be az Útlevélügy Főigazgatóság, hogy ideiglenes leállítják az útlevelek kiállítását. A 
lakosság egyre türelmetlenebb, ugyanis a tálib hatalomátvétel óta több mint ötször – valamennyi alkalommal technikai 
okokra hivatkozva - állították le az útlevélkiadást. 

[TOLO News] 
 
 

https://tolonews.com/afghanistan-180700
https://tolonews.com/afghanistan-180691
https://tolonews.com/afghanistan-180676

