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Migrációs Körkép 

2022.12.05. ‖ 49. 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 

 
Több kiskorú albán migráns tűnt el Nagy-Britanniában 
A BBC értesülései szerint az idei év során Nagy-Britanniába érkezett nagyszámú albán migráns közül több kiskorú 
migráns eltűnt egy befogadóközpontból. A lap adatai szerint a Kent Megyei Tanács felügyeletére bízott 197 albán 
kiskorú közül 39-en eltűntek. A kormányzati szóvivők bejelentése szerint a kormány a rendőrséggel és a Kent Megyei 
Tanáccsal együttműködve mindent megtesz az eltűnt kiskorúak előkerítése érdekében.   

[BBC] 
 

50 menekültet fogad be Szlovénia Törökországból 
A szlovén kormány bejelentése szerint egy januárban megkötött egyezmény értelmében 50 szír és afgán menekültet 
vesz át Törökországtól. A kormányzat szerint a program 75%-ban az Európai Unió támogatásával valósul meg, amely 
személyenként 10 000 euróval támogatja a kezdeményezést. Tatjana Bobnar belügyminiszter korábban több esetben 
biztosította támogatásáról a hasonló relokációs programokat.  

[Euractiv] 
 

2024-től vízummentesen utazhatnak az Európai Unióba a koszovói állampolgárok 
Az Európai Unió nagykövetei elfogadtak egy jogszabálytervezetet, amely 2024 január elsejétől lehetővé tenné a 
koszovói állampolgárok számára, hogy vízummentesen utazzanak az Európai Unió tagországaiba. Jan Lipavsky , az EU 
soros elnökségét adó Csehország külügyminisztere szerint a döntés a migrációs és biztonsági területeken végrehajtott 
koszovói fejlesztéseknek köszönhető. Fontos azonban kiemelni, hogy az Európai Bizottság még nem hozott döntést a 
kérdésben.  

[Balkan Insight] 
 

Pakisztáni migránsok tértek haza Görögországból  
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) görögországi irodájának bejelentése szerint 86 pakisztáni migráns tért vissza 
származási országába egy önkéntes hazatérési program eredményeképpen. Sajtóhírek szerint a program 75%-ban az 
Európai Unió, 25%-ban pedig Görögország finanszírozásában valósult meg. 2019 szeptembere óta legalább 9 020 
migránst szállítottak haza hasonló programok részeként.  

 [Info Migrants] 
 

Hollandia szigorított a török állampolgárokra vonatkozó vízumszabályokon 
December 1-től az amszterdami Schipol nemzetközi repülőtérre érkező azon török állampolgároknak is ki kell 
váltaniuk a holland tranzit vízumot, akik ott csupán átszállnak egy Európai Unión kívüli járatra. A szabály azokra az 
utasokra is vonatkozik, akik már idén december 1-e előtt megváltották a jegyüket. A holland kormány ezzel mintegy 
“beárazta” Törökországot a magas kockázatú migránskibocsátó országok közé és az alábbi államokkal került egy 

https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-63845680
https://www.euractiv.com/section/politics/news/slovenia-to-receive-50-syrian-afghan-refugees-from-turkey/
https://balkaninsight.com/2022/11/30/eu-moves-finally-to-scrap-visa-regime-for-kosovo-citizens/
https://www.infomigrants.net/en/post/45102/pakistani-migrants-return-home-voluntarily-from-greece
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csoportba: Afganisztán, Banglades, Kongói Demokratikus Köztársaság, Eritrea, Etiópia, Ghána, Irán, Irak, Nigéria, 
Pakisztán, Szomália, Srí Lanka, Kuba, Guinea, Bissau-Guinea, Nepál, Sierra Leone, Dél-Szudán, Szudán, Szíria és 
Jemen.  

[Schengen Visa Info] 
 
Bosznia-Hercegovinában az új nyugat-balkáni migrációs akciótervben bíznak 
Az Európai Unió a december 5-i tiranai nyugat-balkáni csúcstalálkozóra időzíti a nyugat-balkáni irreguláris migrációs 
válság orvosolására kidolgozott legújabb akciótervének nyilvánosságra hozatalát. Szarajevó arra számít, hogy a 
Boszniára nehezedő migrációs nyomáson is enyhíteni fognak ezek az intézkedések, ugyanis az ország négy 
befogadóközpontjában jelenleg 1 521 migráns tartózkodik. 

[Avaz] 
 

Két bosznia-hercegovinai és egy pakisztáni állampolgár ellen emeltek vádat embercsempészés miatt 
Bosznia-Hercegovina szervezett bűnözés- és korrupcióellenes különleges ügyészsége vádat emelt egy pakisztáni és 
két bosznia-hercegovinai állampolgárral szemben. Az ügyészség szerint a vádlottak jelentős számú, zömében 
pakisztáni és bangladesi állampolgár illegális eljuttatásában vettek részt Boszniából az EU irányába. A csempészek 
személyenként 3 500 - 4 500 eurót kaptak szolgáltatásaiért. 

[Avaz] 
 

A taxisok immár nem szállítják az irreguláris migránsokat Szerbiában a magyar határ felé 
A szerb rendőrök a horgosi lövöldözés óta négy nagykikindai taxist tartóztattak le, akik Szabadka, illetve Horgos 
irányába próbálták csempészni a migránsokat azzal a céllal, hogy azok illegálisan átlépjék a magyar országhatárt. 
Azóta, amióta a letartóztatások megtörténtek, a taxisok messze elkerülik Horgost. Ennek ellenére a település 
külterületére lassan szivárognak vissza a migránsok. Az egykori kis Bácska birtok területén található romos 
épületekben néhány bevándorló már megszállt. Helyi lakosok szerint sok taxis leszereli a taxijelzést járműve tetejéről 
és úgy szállítja a migránsokat. Fadil Puljaji, a horgosi helyi közösség biztonsági bizottságának tagja kifejtette, hogy a 
migránsokat szállító taxisokat a törvény szerint embercsempészettel vádolhatják meg: „Aki segít valakinek 
megközelíteni a határt azzal a céllal, hogy azon illegálisan átkeljen, akár 6 hónaptól 5 évig, illetve csoportos elkövetés 
esetén 1 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető és a gépkocsiját is elkobozhatják.” 

[Pannon RTV] 
 

Ciprus közel 7 000 migránst repatriált idén 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) adatai szerint az év első 11 hónapjában Európa-szerte 20 748 
visszatelepítést regisztráltak, ami 40%-os növekedést jelent 2021-hez képest. Ciprus mintegy 7 000 migránst 
repatriált – ezzel vélhetően a lakosságszámhoz viszonyítva a legtöbb hazatelepítéssel rendelkező uniós ország lesz 
2022-ben. A belügyminisztérium kifejtette, hogy Ciprus jelenleg két "támogatott önkéntes visszatérési programot" 
hajt végre az elutasított menedékkérők esetében: az egyiket a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), a másikat pedig 
az Polgári Nyilvántartási és Migrációs Osztály végzi. Az illegális határátlépések kapcsán a belügyi tárca elmondta, hogy 
október végéig legalább 17 000 ember érkezett a Ciprusi Köztársaságba, ami majdnem kétszerese a 2021-es számnak. 
A kísérő nélküli kiskorúak száma is megháromszorozódott. 

[Info Migrants és CyprusMail] 
 

Middlesborough: Ukrán menekülteket költöztettek ki 
Négy ukrán családot költöztetett ki Middlesborough angol városának tanácsa, akik eddig helyi vendéglátóknál 
töltötték mindennapjaikat. A kiköltöztetés oka a szerződésük felbontása volt a vendéglátók által. Közel 60 menekült 

https://www.schengenvisainfo.com/news/most-turkish-nationals-will-need-a-visa-to-transit-the-netherlands-as-of-december-1/
https://avaz.ba/globus/svijet/791164/povecan-priliv-ielgalnih-migranata-eu-pripremila-akcioni-plan-za-zapadnobalkansku-rutu
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/790980/podignuta-optuznica-pakistanac-i-dvojica-drzavljana-bih-krijumcarili-migrante
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/akkor-lesz-nyugalom-ha-taxisok-nem-hozzak-vissza-migransokat
http://www.infomigrants.net/en/post/45149/cyprus-announces-nearly-7000-repatriations-since-january
https://cyprus-mail.com/2022/12/01/cyprus-has-repatriated-nearly-7000-migrants-in-2022/
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érkezett Middlesborough városába azóta, hogy Oroszország februárban megtámadta Ukrajnát. A legtöbb ukrajnai 
menekült még a kezdeti hat hónapos befogadási időszakon belül van, többüket azonban már megkérték a helyi 
vendéglátók, hogy távozzanak és találjanak saját szállást. A middlesborough-i városi tanács jövőbeli integrációs tervei 
egyelőre bizonytalanok. 

[BBC] 
 

Csaknem 40%-kal nőtt a hajléktalanság veszélyének kitett ukrán menekültek száma egyetlen hónap alatt 
Az elmúlt hónapban több mint 800 ukrán menekültháztartást fenyegetett a hajléktalanság Nagy-Britanniában, annak 
ellenére, hogy többször is figyelmeztették tanácsadók a királyság minisztereit, hogy foglalkozzanak a letelepedni 
szándékozók lakhatási problémáival. Az új kormányzati adatok azt mutatják, hogy az elmúlt négy hétben 37%-kal nőtt 
azoknak az ukrán menekülteknek a száma, akik a hajléktalanná válás veszélyének vannak kitéve. Az 
önkormányzatoknak továbbra sincs kidolgozott terve a kialakult helyzetre. Február óta mintegy 3  000 
menekültháztartás fordult a helyi hatóságokhoz segítségért.  

[PoliticsHome] 
 

Németország az ukrán menekültek áradatával küzd 
Ahogy érkezik a hideg kelet-európai tél, Oroszország pedig következetesen Ukrajna energetikai infrastruktúráját 
támadja, a helyi lakosság továbbra is külföldön keres menedéket. A legfrissebb adatok szerint a háború kezdete óta 
mintegy egymillió menekült választotta Németországot célországként. A kialakult helyzet lassan a 2015-2016-os 
adatokhoz közelít az Európai Unió tagállamában. Hasonlóan 2015-höz, Németország ezúttal is kinyilvánította, hogy 
minden Ukrajnából érkezőt szívesen látnak, azonban egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel azzal kapcsolatban, 
hova is tudnának elhelyezni ennyi embert, ugyanis a közép-európai állam krónikus lakhatási válsággal küzd. 

[BBC] 
 

Nővérekből takarítók, orvosokból pincérek: miért bukott meg a bolgár menekültrendszer? 
A 6,5 millió fős Bulgária az Európai Unió legszegényebb országa. Egyre több felmérés mutatja, hogy a Bulgáriába 
menekült ukránok hiába rendelkeznek megfelelő képzettséggel és/vagy munkatapasztalattal, jellemzően nem tudnak 
elhelyezkedni a saját szakterületükön. Ennek központi oka az, hogy a bulgáriai politikai vita nem a munkahelyekről 
szól, hanem a menekültek elhelyezéséről. A turistaszállodákban menekülteket befogadó országos program 
látványosan megbukott idén nyáron, miután a turizmus preferálása miatt a szállásadók gyakran megfenyegették az 
életükért menekülőket, hogy azonnal költözzenek ki, vagy fizessék ki szobáikat. Október 31-én végül a belügyminiszter 
le is állította a notórius programot, mellyel ismét kérdésessé vált a menekültek lakhatása.  

[RFE/RL] 
 

Sosem fogjuk megtudni, mennyien vesztették életüket a lengyel-belorusz határon 
Mióta február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, Lengyelország több mint 1,4 millió ukrajnai menekültnek 
adott védelmet. Azonban az olyan országokból származó bevándorlók, mint Irak és Kamerun, akik Belarusz felől 
érkeztek volna a közép-európai állam területére, merőben más választ kapnak. Lengyelország nemrég átadta 
csúcstechnológiás határvédelmi rendszerét, mely gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy Belaruszból bárki is átlépjen 
illegálisan Lengyelország területére. Az elmúlt 14 hónapban 27 ember halt meg a lengyel-belorusz határon, míg 190 fő 
eltűnt. 

[Coda] 
 
 
 

https://www.bbc.com/news/uk-england-tees-63846282
https://www.politicshome.com/news/article/ukrainian-refugees-homelessness-risk-rise-40-per-cent-in-single-month
https://www.bbc.com/news/world-europe-63792498
https://www.rferl.org/a/bulgaria-failing-ukraine-refugees/32160171.html
https://www.codastory.com/disinformation/poland-belarus-border-humanitarian-crisis/
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Télen megnövekedhet a Belaruszból Lettországba irányuló migrációs áramlás 
Az elmúlt hetekben ismét megnőtt a belorusz rezsim által Lettországba szervezett migrációs áramlat . Eközben 
Lettország és Belarusz határán az illegális bevándorlás korlátozásához elengedhetetlen fizikai határzár megépítése 
csak 2024-ben fejeződik be. Lettországban többször is meghosszabbították a szükségállapotot a belorusz határmenti 
térségben, először 2021 augusztusában vezették be, a jelenlegi pedig február 10-ig lesz érvényben. Ennek ellenére az 
elmúlt hetekben ismét megnövekedett az illegális határátlépési kísérletek száma – nyilatkozott Dimitrijs Trofimovs, a 
Belügyminisztérium helyettes államtitkára.  

[LSM.lv] 
 

A lettek aránya 62,7%-osra nőtt Lettországban 
A Lett Központi Statisztikai Hivatal (CSP) összesítette adatait a 2021-es népszámlálással kapcsolatban. A 
Szovjetunióban 1989-ben lezajlott belső migrációs folyamatok eredményeképp a lettek mindössze 52%-át adták ki a 
helyi társadalomnak. Az oroszok aránya az országban 34% volt. 2021-re hasonló – ám immáron külsőnek nevezett – 
migrációs áramlások eredményeképp a lettek aránya 62,7%-ra nőtt, míg az oroszoké 24,5%-ra csökkent. 1989 és 2020 
között a lakosság nemzetiségtől függetlenül csökkent: a lettek 200 ezerrel, míg az oroszok 442 ezer fővel. 

[Baltic News Network] 
 
 
 
 

 
  

https://eng.lsm.lv/article/society/society/migrant-flow-from-belarus-to-latvia-could-increase-in-winter.a484901/
https://bnn-news.com/proportion-of-latvians-in-the-country-up-to-62-7-since-start-of-2022-240425
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AFRIKA 

 

Több ezer szomáli érkezett a kenyai Dadaabba 
Az elmúlt hónapokban a UNHCR szerint 80 000 új menekült érkezett Szomáliából a kenyai menekülttáborba. Az ötödik 
esős évszak elmaradása súlyosan érinti Kelet-Afrikát. A túlélők beszámolói szerint rengeteg ember hal meg az út 
során.  

[Voanews] 
 

A nigeri elnök munkahely alapú bevándorlási kvótákat szorgalmaz Európában 
Mohamed Bazoum nigeri elnök egy olasz újságnak adott december 2-i interjújában azt mondta, hogy az afrikai és az 
európai államoknak a foglalkoztatási igényekhez igazodó kvótákban kellene megállapodniuk az afrikai bevándorlók 
számára. Bazoum a La Repubblica című olasz napilapnak nyilatkozva elmondta, hogy egy olyan megállapodás, amely 
azon alapul, hogy az egyes európai országoknak hány afrikaira van szükségük a munkaerőpiacukon, segíthetne 
megoldani az illegális migráció és az emberkereskedelem problémáját. 

[Reuters] 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188913/waatch_influx_of_refugees_in_kenya_as_thousands_flee_drought_and_hunger_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.reuters.com/world/niger-president-calls-job-based-immigration-quotas-europe-2022-12-02/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Szexuálisan zaklattak menekülteket Egyiptomban 
A Human Rights Watch jelentést tett közzé, mely szerint 2016 és 2022 között 11 szexuális erőszakot dokumentáltak az 
Egyiptomban tartózkodó menekült és menedékkérő nők és lányok körében. A Human Rights Watch szerint három 
nemi erőszak vezetett terhességhez, és mind a 11 nő súlyos érzelmi vagy fizikai kárt szenvedett el. A jelentésben az 
olvasható, hogy a sértettek sok esetben nem kaptak semmilyen segítséget a hatóságoktól.  

   [Info Migrants] 
 

Felszámoltak egy embercsempész-hálózatot Egyiptomban 
Az alexandriai büntetőbíróság nyolc embert ügyében fog dönteni a közeljövőben. A vád ellenük illegális migráció 
szervezése, valamint bűnszervezetben való közreműködés. A vádlottakat a nyomozás ideje alatt, maximum 45 napig 
tartják előzetes letartóztatásban. A források szerint a bevándorlókat egy nemzetközi hálózaton keresztül Európába 
csempészték. 

[Akhbarelyom] 
 

A spanyolországi Kanári-szigetekre érkező hajó kormánylapátján ülve maradtak életben a migránsok 
Három afrikai migráns egy hajó kormánylapáton utazott, hogy elérje a spanyolországi Kanári-szigeteket. A férfiak a 
kiszáradás és a hipotermia tüneteit mutatták, ezért kórházba szállították őket. Az Alithini II olajszállító tankerhajó 
kormánylapátján ültek, amely november 17-én hagyta el a nigériai Lagost, és hétfőn, november 28-án érkezett Las 
Palmasba.  

[Euronews] 
 

Több mint 20 000 migránst vittek vissza Líbiába 2022 eleje óta 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Twitter oldalán közölte, hogy 2022-ben eddig összesen 20 842 embert 
mentettek ki és szállítottak vissza Líbiába a parti őrség egységei. A kimentett migránsok között 19 075 férfi, 1089 nő 
és 678 gyermek volt. Emellett 514 migráns meghalt, 865 másik pedig eltűnt a líbiai partoknál a Földközi-tenger középső 
szakaszán. 2021-ben összesen 32 425 migránst mentettek ki és vittek vissza Líbiába. 

[The Libya Update] 
 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/ar/post/45013/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3951612/1/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AA
https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/29/migrants-survive-sat-on-rudder-as-ship-arrives-in-spains-canary-islands
https://libyaupdate.com/over-20000-migrants-taken-back-to-libya-since-start-of-2022-iom/


 

 
8 
 

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Az ENSZ szerint 339 millió ember szorul majd humanitárius segítségre 2023-ban 
Ez 65 millió fővel több, mint 2021-ben. A világszervezetnek ehhez rekordmagas, több mint 51,5 milliárd US dollárnyi 
támogatásra lenne szüksége, ami 25%-kal több, mint 2022-ben volt. 

[Hiiraan] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Dec/188947/un_seeks_record_51_5b_funding_for_humanitarian_assistance_next_year.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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AMERIKA 

 

Washington államban várja a döntését az a két orosz, akik Alaszkába menekültek a besorozás elől 
Az első orosz menekültek, akik a Vlagyimir Putyin által bejelentett besorozás elől Alaszkába menekültek, jelenleg 
menedékkérelmük elbírálására várnak. A két disszidens egy kis halászhajón indult  egy ötnapos útra a Bering-szoroson 
át annak érdekében, hogy ne kelljen Ukrajnába menniük harcolni. A két férfi, Szergej és Makszim az Alaszka partjai 
mentén található St. Lawrence-szigetre menekültek, jelenleg pedig a Washington állambeli Tacoma 
befogadóközpontban tartják őket fogva, míg ügyvédjeik azon dolgoznak, hogy megkapják az óhajtott menekültstátuszt 
és ne kényszerítsék őket vissza Oroszországba.  

[Politico] 

1,72 milliárd dolláros regionális terv végrehajtását indította el az ENSZ a venezuelaiak megsegítésére 
Két ENSZ-ügynökség, az UNHCR és az IOM december 1-jén 1,72 milliárd dolláros regionális tervet indított útjára a 
venezuelai menekültek és migránsok támogatására Latin-Amerika és a Karib-térség egész területén. A venezuelai 
menekültek és migránsok regionális ügynökségközi koordinációs platformjának (R4V) célja, hogy reagáljon azon 
milliók szükségleteire, akik nem engedhetik meg maguknak a napi háromszori étkezést, nem rendelkeznek 
biztonságos és megfelelő lakhatással, akadályokba ütköznek az orvosi ellátáshoz való hozzáférés terén, vagy nem 
tudnak dolgozni, hogy eltartsák magukat és családjukat. A szociális jóléti programok mellett a kért finanszírozás 
kiegészíti és támogatja a befogadó kormányok erőfeszítéseit, miközben a társadalmi-gazdasági integrációt is elősegíti 
a foglalkoztatáshoz és az oktatáshoz való hozzáférésen keresztül, valamint a menekültként való teljes körű védelem 
biztosítására irányuló erőfeszítéseken keresztül.  

[UN News] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politico.com/news/2022/11/30/russians-fled-draft-asylum-washington-state-00071413
https://news.un.org/en/story/2022/12/1131277
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ÁZSIA 

 

Oroszország ukrajnai háborúja növelheti a szegénységet a Kaukázusban és Közép-Ázsiában 
Az Oroszországból érkező hazautalások csökkenése és a megélhetési költségek emelkedése további egymillió főt 
taszíthat mélyszegénységbe a kaukázusi és közép-ázsiai régiókban. A szegénység csökkenése a Kaukázusban és 
Közép-Ázsiában egy rövid javulást követően elakadhat az ukrajnai háború és a megélhetési költségek növekedése 
miatt. A régió letöbb országában a gazdasági aktivitás eddig kitartottan, részben a váratlan pozitív átgyűrűző hatások 
miatt, beleértve a régióba irányuló bevételek és pénzügyi beáramlások megugrását. Ezen tovagyűrűző hatások 
ellenére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) legújabb regionális gazdasági kitekintése azt mutatja, hogy az ukrajnai háború 
az inflációra és a hazautalásokra gyakorolt hatása révén mintegy 1 százalékponttal növelheti a szegénységi rátát az 
említett államokban. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező években további egymillió ember  süllyedhet 
mélyszegénységbe.  

[IMF] 
 

Gazdasági fellendülés Georgiában az ukrajnai háború eredményeként 
Míg sok gazdaság szenved az ukrajnai orosz invázió hatásaitól, több ország, köztük Georgia gazdasága is jelentősen 
fellendült február 24-e óta. Idén legalább 112 ezer orosz bevándorló érkezett Georgiába, ami komoly pozitív hatással 
volt a koronavírus pandémia miatt jelentősen meggyengült kaukázusi gazdaságra. A grúz lari (helyi valuta) 15%-ot 
erősödött a dollárral szemben, jelenleg hároméves csúcson van.  

[JAM News] 
 

Hatszor annyian keltek át idén az Andamán-tengeren, mint tavaly 
A délkelet-ázsiai vízi út az egyik leghalálosabb a világon, és január óta már több mint 1 900-an tették meg az utat - 
hatszor annyian, mint 2020-ban. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága arra figyelmeztet, hogy az ilyen utazási 
kísérletek súlyos kockázatoknak és végzetes következményeknek teszik ki az embereket. A szóvivő szerint csak ebben 
az évben 119 ember halálát vagy eltűnését jelentették ezeken az utakon. Az életüket kockáztatók többsége rohingya 
menekült.   

[UN News] 
 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/11/29/cf-russias-war-in-ukraine-could-raise-poverty-in-caucasus-and-central-asia
https://jam-news.net/economic-boom-in-georgia-the-result-of-the-war-in-ukraine-cnbc/
https://news.un.org/en/story/2022/12/1131307

